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We ademen gedurende de ganse dag, gemiddeld wel zo’n 25.000 keer1. Deze ademhaling past zich steeds 
aan de lichamelijke en mentale omstandigheden aan. Het in- en uitademen verandert als we wel of niet 
denken, past zich aan aan de gevoelens, aan de emotionele omstandigheden en aan de rustige of intensieve 
bewegingen. De ademhaling past zich voortdurend aan.  
 
Veel mensen hebben evenwel problemen met hun ademhaling en ademen veel te oppervlakkig of ook veel 
te weinig. Het ademproces kan verstoord geraken bij onbewuste spanningen. Wanneer de ademhaling 
verstoord is, krijgt het lichaam niet voldoende zuurstof of is de opname en afgifte niet zo gunstig en 
zodoende ontstaan er nefaste gevolgen zoals benauwdheid, duizeligheid, krampen, vermoeidheid of ook 
verzuring (acidose).  
 
Om te leven moeten we dagelijks blijven ademen en dit vanaf de eerste ademteug tot aan de laatste 
ademzucht. Daarom is het gunstig om de ademhalingsspieren te trainen zodat de ademhaling beter 
opgenomen en afgegeven kan worden. Diverse spieren werken hier samen, zijn het middenrif, de 
buikspieren en de binnenste- en buitenste tussenribspieren. Deze moeten enerzijds sterk genoeg zijn om te 
ademen maar mogen ook niet te star zijn zodat je voldoende zuurstof (O2) kan opnemen en kooldioxide 
(CO2) kan afgeven.  
 
De yoga benadert de adem en de ademhaling niet louter en alleen vanuit fysisch standpunt, omdat je naast 
de uiterlijke zuurstofopname en kooldioxide afgifte ook nog fijnere substanties opneemt.  
 
De adem is meer dan alleen bij het inademen zuurstof (O2) en het uitademen koolstofdioxide (CO2) want bij 
het ademen neem je ook fijnere substanties op. Je neemt ook bewustzijnssubstanties op met het ademen.  

Nu kan men de afzonderlijke stoffelijkheid naast hun pure fysiologische functie ook tot in 
de geestelijke diepte onderzoeken en zich daarmee klaarheid verschaffen over een hogere 

inhoudelijke betekenis van zuurstof en koolstofdioxide. Alle stoffelijkheid draagt een 
verborgen dimensie van het geestelijke in zich en daarom is zuurstof niet alleen een 

drager van leven, maar ook een stof die het bewustzijn naar de aardse wereld leidt en het 
daar wakker houdt.2 

Naast het inademen van zuurstof neem je via de adem nog andere, meer fijne, onzichtbare substanties die in 
het luchtelement leven op. In de lucht, in de atmosfeer van de lucht worden ook het denken, voelen en de 
handelingen van de mensen afgegeven. Zo is de lucht rondom ons ook gevuld met datgene wat de mensen 
afgeven van hun bewustzijn aan de lucht en op die manier nemen wij via de ademhaling voortdurend naast 
een uiterlijke substantie ook een innerlijke substantie op.  
 
Omgekeerd betekent dit ook dat al wat wij zelf uitademen naast koolstofdioxide ook ons bewustzijn is dat 
we afgeven en dat dit dan door onze lotgenoten opgenomen wordt. Je geeft ook jouw denken, voelen en wil 
af aan de luchtruimte en zodoende aan je medemensen. Er is dus een voortdurende wisselwerking tussen 
het bewustzijn van jezelf en dat van de medemensen via de luchtruimte.  
 
 
 
 
 



Vragen 
 
Het is gunstig om zich een beeld te vormen over het luchtelement, dat het luchtelement niet alleen zuurstof 
(O2)en koolstofdioxide (CO2) bevat, maar dat de lucht ook gevuld is met onze gedachten, gevoelens en 
handelingskracht.  
Wat gebeurt er nu met het bewustzijn als je de tijdens het oefenen de ademhaling vrij toelaat? Wat ontstaat 
er in het bewustzijn?  
 
Het is belangrijk wanneer je dit wenst te beantwoorden, dat je hier niet gewoon een zin gebruikt, maar dat 
je regelmatig een voorstelling maakt over deze ademhaling, een levendige voorstelling. Je brengt het denken 
in beweging, in een levendigheid. Door de logische gedachtenopbouw ontstaat er langzaam een 
levendigheid in de voorstelling.  
 
Je kan bijvoorbeeld de hoofd knie nemen. Je kan deze oefening regelmatig beoefenen waarbij de activiteit 
uit het midden komt en je bij de oefening steeds vrij blijft ademen.  
 
Je kan dan ook een voorstelling maken over de vrije ademhaling bij de hoofd knie. De adem blijft tijdens de 
actieve inzet vrij tot in de flanken naar binnen en naar buiten stromen. Wat betekent dit, hoe werkt zich dit 
uit in het bewustzijn3? 
 
 

 

 
 

1 Dit kan heel sterk variëren, van zo’n 8.000 tot 29.000 ademhalingen per dag. Zie: 
https://www.happywithyoga.com/lifestyle/ademhaling-per-minuut-normale-ademfrequentie/.  
Pakweg een gemiddelde van 25.920 keer wat overeenkomst met een Platonisch wereldjaar volgens Rudolf Steiner. Zie 
https://anthrowiki.at/Platonisches_Jahr.   
Droge lucht bestaat ongeveer uit 78,08% stikstof (N2) en 20,95% zuurstof. Daarnaast omvat het o.a. nog 0,93 % argon 
en ongeveer 0,04% koolstofdioxide (CO2).  
2 Heinz Grill, dDie Seelendimension des Yoga, p. 23 
3 Het bewustzijn of de ziel van de mens bestaat uit denken, voelen en willen.  
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