
 

   VROUWEN VAN NU  

‘HAPTEN NAAR ADEM !’ 

 

 

Marjan Cossee, yogalerares gaf een interessante presentatie over haar 

passie, “de ademhaling.”  

Yoga is de brug/verbinding tussen lichaam en geest. 

Op Vrijdag 24 januari kwamen er 23 

dames luisteren naar Marjan Cossee, al 

25 jaar yogalerares in het Ginneken én 

lid van onze club. Zij heeft een heel 

brede opleiding genoten en vooral véél 

ervaring. 

Zij staat ingeschreven bij de “Vereniging 

Yogadocenten Nederland.” Hier moet je 

op letten wanneer je een goede docent 

zoekt die ook ieder jaar de bijscholing bij 

houdt. Er is nl. veel kaf onder het koren, 

aangezien het nog steeds “geen 

beschermd beroep” is. Wil je hier lid van 

worden dan moet je een vier jarige 

erkende opleiding volgen. Beunhazen beginnen vaak voor zichzelf na 

bijv. één jaartje zelf op les gezeten te hebben en denken het wel te 

weten, dus….. oppassen geblazen! 

Haar passie ligt dus bij de ademhaling, iets waar zij zich al veertig jaar in 

verdiept. Haar uitgangsprincipe is: luister goed naar je lichaam, want 

wat jouw lichaam jou vertelt, is belangrijker dan wat zij vertelt. Je moet 

je grenzen voelen, bij je eigen lichaam blijven. Heel subtiele oefeningen 



kunnen soms meer effect 

hebben dan de grote 

oefeningen. ( zoals op de 

grond jezelf dubbelklappen 

met de meest moeilijke 

houdingen enz.) Wij kregen 

een kleine oefening in de 

vorm van heel stil zitten en 

Marjan leidde ons door het 

hele lichaam om met JE 

AANDACHT naar binnen gaan, 

bv. naar een voet, hand of schouder. Wanneer jij je er helemaal op 

concentreert met de goede ademhaling, JE AANDACHT dus helemaal op 

dat gebied houdt, kun je zelf bijdragen aan een snellere genezing, ook 

wanneer je bedlegerig bent. De bloedsomloop wordt daar dan extra 

gestimuleerd. Zeker 

belangrijk voor oudere 

mensen die niet zo soepel 

meer zijn en 

rolstoelmensen.  

Er zijn verschillende 

soorten yoga, zoals, 

zwangerschapsyoga-, 

ouderen- yoga, kinder- en 

zelfs dierenyoga. Voor 

deze gespecialiseerde 

yogi is een extra 

tweejarige opleiding 

vereist. 

Marjan werkt met drie vormen, 1 is beweging, 2 is aandacht en 

3 is ademhaling. 

Wanneer je deze drie vormen goed beheerst, dat kan wel jaren duren, 

vloeien ze ineen. Dan wordt het één geheel en een drie-eenheid en kun 

je met je aandacht naar binnen gaan.  

Er zijn drie soorten manieren van ademhaling. Alles wat er in je 

omgeving gebeurt heeft invloed op je ademhaling. Een paar mooie 



gezegden en 

spreekwoorden zijn bv: 

Van schrik je adem 

inhouden, is het voorbij, 

dan slaak je een zucht 

van verlichting. Je aans 

benauwd van krijgen. 

Door spanning kun je 

gaan hyperventileren, dit 

valt onder de 

psychosomatische 

aandoeningen. Hierbij 

wordt de adem vastgehouden. Je begint  met te weinig adem, dan gaat 

de ademhaling het overnemen van je, je gaat teveel ademen en dan heb 

je het bekende zakje nodig om de boel weer in evenwicht te krijgen. 

Deze mensen snakken bij zo’n aanval naar adem. Zij moeten dan goed 

rechtop gaan zitten en heel rustig diep in- en uit ademen, liefst vóór zij 

een aanval voelen aankomen. Je kunt je ademhaling ook omgekeerd 

inzetten, door bijv. ademhalingsoefeningen te doen, wanneer je veel 

spanning hebt om die wat op te heffen. Ook een maagzweer kun je van 

spanningen krijgen, en nog veel meer aandoeningen. 

Een bekende ademhaling is de buikademhaling, ook wel 

middenrifademhaling. Deze is voor de buikorganen een goede 

doorbloeding te geven, massage voor de buik, ook voor de benen en 

voeten, warme voeten. Heb je koude voeten dan zit de energie in je 

hoofd en blijf je malen en dan slaap je weer niet. 

De borstademhaling of 

flankademhaling. 

Hierdoor krijg je meer 

energie in het bovenste 

deel van je lichaam zoals 

de longen, het hart, de 

armen en de maag. Bij de 

borstademhaling gaan de 

ribben uit elkaar en vullen 

de longen zich met 

zuurstof. 



Dan nog de hoge ademhaling/sleutelbeenadem, deze voorziet 

weer de longtoppen, de keel en het hoofd van zuurstof. 

Zit je achter de computer dan past de ademhaling zich zelf aan en ga je 

hoog ademen, dit doe je niet bewust. Je merkt vanzelf wanneer je  

bewust moet ingrijpen! 

Officieel hoef je zelf niet bewust met de ademhaling bezig te zijn, dat 

regelt het lichaam zelf. 

Dan heb je nog de neusademhaling, de wisselneusademhaling. 

deze is heel goed voor de gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat 

kinderen die altijd door de neus ademen betere schoolresultaten hebben 

dan die altijd door de mond ademen! 

Wij kregen een leuke oefening te doen om de twee hersenhelften te 

stimuleren, ze goed uit te balanceren. Ook heeft het een goede werking 

op het hart volgens een Amerikaanse Cardioloog. Achter in de neus 

zitten heel kleine zenuwen die in verband staan met de hersenen en 

zodoende meer zuurstof toegediend krijgen dus zo betere resultaten 

boeken. Het zuivert 

de neusholtes goed 

en vooral voor 

mensen met 

chronische klachten 

is het heel goed. 

Denk niet dat je er 

de volgende dag 

vanaf bent, want 

ook dit kan wel 

jaren duren. 

Oefening: Je duwt 

je rechter neusgat 

dicht, dan adem je door links in. Dan wissel je, je duwt je linkerneusgat 

dicht en ademt door rechts uit. Dan adem je weer door rechts in, wissel 

en adem door links weer uit. Dan weer door links in en weer wisselen. 

Dus voor elke uitademing wisselen. Ongeveer vier tot zes tellen in 

en weer uit. Zij adviseert ook altijd uit te ademen door je neus, niet door 

de keel zoals wij altijd leren. Advies om het 2 minuten per dag te doen.  



Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen die nu door zijn neus gaat 

ademen ineens professor wordt he!! 

Dan heb je nog de volledige yogi ademhaling. Deze gaat in één 

ademhaling door alle gebieden heen, die moet je dan heel goed kunnen 

beheersen en toepassen. Deze ademhaling is zo krachtig, dat je maar 

twee ademhalingen per minuut hoeft te doen. Je begrijpt natuurlijk wel 

dat dit heel wat oefenwerk vergt. Marjan waarschuwt ervoor dit niet 

zomaar te doen, omdat je je dan ineens met zoveel energie vult wat je 

lichaam niet gewend is. Dit moet je jezelf niet aandoen als je het niet 

nodig hebt! Een gewone goede ademhaling is genoeg voor ons. 

Eind conclusie: In principe regelt je lichaam zelf jouw 

ademhaling, maar wanneer je het niet goed doet vraagt het 

lichaam om een beetje steun!  

Dus dames, ga maar eens goed rechtop zitten op een stoel, aan het 

begin van een nieuwe dag en adem een paar keer goed in en uit! Dan 

ben je al een eind op weg, om de dag met veel energie goed te 

beginnen! 

Marjan eindigde met een oud interview van Herman van Veen uit 2016. 

Zonder adem kun je niet, dan is het gedaan. Ademhalen lijkt zo 

vanzelfsprekend, maar het is een hele kunst het goed te doen.                                              

Bewust, volledig en het liefst door de neus, zodat de lucht verwarmd en 

gefilterd wordt. Per jaar speel ik rond de 140 voorstellingen en mijn 

adem is daarbij mijn belangrijkste instrument. Mijn hele energieniveau 

en gezondheid rusten op deze kwaliteit.                                                                                                      

Het is indrukwekkend om te ervaren wat voor invloed een juiste 

ademhaling heeft op je algemeen welbevinden.                                                                                              

Dat zouden we eigenlijk al op de basisschool moeten leren!  

Marjan bedankt voor deze leuke maar vooral interessante lezing!  En zij 

“slaakte een zucht van verlichting,” dat het 

een succesvolle ochtend was geworden!                                                                                                                   

Met het dankwoord van Erna en een 

bloemetje sloten wij de ochtend af. 

 

Marijke Smit. 


