DE KRACHT
VAN BEWUST
ADEMEN

In balans met
je adem tijdens
zwangerschap
en het prille moederschap

Amber Lot

Alle
moeders
aan het
ademen!

Lieve (aankomende) moeder.
Super dat je dit e-book hebt gedownload. Dat
betekent dat je nieuwsgierig bent naar je adem.
Hoe mooi en belangrijk om je relatie met je eigen
ademhaling aan te gaan en te verdiepen.
Ik wil je uitnodigen je adem te ontmoeten, ermee te
spelen en vooral er van te leren.
Het heeft prachtige schatten voor je in petto en
vergeet niet: “zoals je ademt zo leef je”.
DUS ADEM ZOALS JE WILT LEVEN.
Je zult er geen spijt van krijgen.
Let wel op; het is verslavend!
Let’s rock!
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Mijn verhaal
Ik begon met bewust ademen rond mijn 27ste in de vorm van pranayama beoefening

De adem is
fundamenteel.

tijdens de yoga lessen. Later kwam Transformational Breath® in mijn leven en
sindsdien ben ik “gepakt”door de adem en ben ik ademcoach en trainer geworden.
Een prachtige verrijking in mijn werk als lichaamsgericht therapeut.
Bewust verbonden ademwerk bracht me meer zelfliefde en acceptatie. Het heeft mij
ook enorm ondersteund in het proces naar moederschap, om positief en vol
vertrouwen ervoor te gaan, als single vrouw met een sterke kinderwens.
Mijn blokkades en overtuigingen zoals ‘als ik geen partner heb dan is het vast niet de
bedoeling’, angst voor financiën, mijn onzekerheid of ik het wel alleen kon, enzovoort,
heb ik met ademen kunnen transformeren.

Het mooie is
dat de adem
er altijd is,
je hoeft je
er alleen mee
te verbinden.

Ik leerde met de adem voelen dat ik onbewust verdriet en schuld-gevoelens
onderdrukte vanwege een verbroken zwangerschap en dat deze
gebeurtenis heel bepalend was en me blokkeerde in vele aspecten van mijn
leven.
Door bewust verbonden te ademen leerde ik mijn emoties accepteren en
hoe belangrijk het is om mezelf te vergeven en omarmen om verder te
kunnen gaan.
En ja hoor op mijn 42ste, op moederdag, werd ik gezegend met een prachtig
kindje!
Ademen betekent voor mij verbinding.
Met emoties, gevoel, met mijn hart, met mijn verlangens en wensen.
Ademen betekent voor mij bij mezelf zijn, in het nu.
En hierin ontspannen.

“Wanneer
een kindje
wordt geboren
wordt wederom
een moeder
geboren”

De kunst van moeder-in-balans zijn
De periode van je zwangerschap, bevalling en je pril moederschap is

Het wonderlijke is dat je weer balans en verbinding kan vinden door

intens en diep transformerend.

juist ruimte te geven aan gevoelens en emoties zoals angst,
onzekerheid en twijfel. De beoefening van ademhalingstechnieken

Er verandert van alles in je leven en ook jij bent veel opener en

en vooral van bewust verbonden ademwerk helpt je hiermee.

gevoeliger dan normaal. Hopelijk ben jij in balans, vol vertrouwen en
zorg je goed voor jezelf. Je geniet van deze periode en bent liefdevol

Je leeft minder vanuit je hoofd maar meer in je lijf waardoor je meer

in verbinding met jezelf, je kindje(s) en aanwezig met je partner.

aanwezig bent, hier in het nu.

Maar lang niet ieder vrouw ervaart deze bijzondere fase als een roze

Je hebt verbinding met je emoties en gevoelens, en je durft te

wolk. En dat is ook helemaal oké! Het kan zijn dat je stress voelt,

ontmoeten wat zich aandient. Je leert om door te ademen en los te

angst hebt voor de naderende bevalling, of juist vastloopt om hoe je

laten, je voelt je meer in je kracht en verbonden met je hart.

bevalling is geweest. Mogelijk maakt de huidige wereldsituatie je van

Al met al, Mama is veel meer in balans, vol vertrouwen en een stuk

slag en ben je vooral in je hoofd aanwezig met zorgen. In deze

meer ontspannen! HEERLIJK!

periode komen er soms ook onderdrukte emoties en/of oude pijn
omhoog, door bijvoorbeeld een zwangerschapsverlies of moeilijke
jeugd. Daardoor kan verbinding maken met je kindje moeilijker zijn.

De waardevolle giften van bewust ademen
Zoals je al hebt kunnen lezen zijn er ontelbare goede redenen voor
jou, als moeder, om met je adem aan de slag te gaan.
In de komende bladzijde belicht ik vier prachtcadeaus waar je direct
toegang toe krijgt als je bewust gaat ademen:
• Verbinding met je lijf
• Meer ontspanning
• Aanwezig zijn in het hier en nu
• Emoties en gevoel leren omarmen
Deze vier ademgiften zal ik op de volgende bladzijden duiden.
Ik deel ook met jou twee krachtige en eenvoudige ademoefeningen
zodat je meteen aan de slag kan. Voor mijn favoriete
adembeoefening, de bewust verbonden ademhaling, wil ik je
uitnodigen om jezelf te trakteren op een liefdevolle begeleide
sessie!

“Breathing in,
I calm body and mind.
Breathing out, I smile.
Dwelling in the present moment
I know this is the only moment.”
- Thich Nhat Hanh, Being Peace

Gift 1: Verbinding met het lijf
Adem in en uit en visualiseer dat je lichaam een prachtige boomstam is met
zijn wortels goed geschoten, diep in de aarde en de takken soepel meegaand
met de wind.
Hoe is dat voor jou, moeder?
Misschien meer rust en vertrouwen?
Heel anders dan gespannen schouders en een hoge adem.
Merk jij verschil?
Door bewust je aanwezigheid met je adem in je lichaam te laten stromen,
maak je automatisch verbinding met je lichaam. Eer je lijf door het te bewonen
en aanwezig te zijn. Aanwezig zijn in je lijf, maakt dat je beter gaat voelen en
meer verbinding met je intuïtie en je hart-energie ervaart. Je zult ook sterker
die nee of die ja voelen en ook je grenzen.
Allemaal nodig voor balans!

Gift 2: Ontspanning
Ontspanning gaat hand in hand met een gevoel van veiligheid en welkom zijn. Zo
is ontspannen en in overgave zijn ook tijdens je bevalling de ideale staat van zijn.
Je lichaam durft zich te openen om te baren en je kindje voelt zich veilig om
geboren te worden. Natuurlijk is dit niet altijd makkelijk, maar ernaar streven en
bewust je spanning aanpakken helpt enorm. In ademwerk staat de uitademing
symboliek voor het ontspannen, vertrouwen en in overgave zijn.
Spanning en ontspanning, net zoals yin en yang zijn beide even belangrijk. Ons
autonoom zenuwstelsel bestaat uit twee delen: het sympaticus en het
parasympaticus. Het Sympaticus staat voor actie en alertheid en de
parasympaticus voor ontspanning waarin er ruimte is voor herstel, opladen en
overgave.

Het balans tussen deze twee is meestal zoek, vaak is het sympaticus
overactief, wat op den duur zich weerspiegelt in onze gezondheid.
Bewust, diep en rustig ademen helpt je om in het parasympaticus te
komen.
De gulden middenweg vinden, balans tussen sympaticus en
parasympaticus maakt het moederschap zoveel makkelijker,
aangenamer en leuker.

Gift 3: Aanwezig in het hier en nu
Inademen, is in het latijn ‘Inspirare’, wat letterlijk betekent spirit, ziel innemen,
verbinden met je lijf.
Tijdens meditatieve toestand is focus op je adem de krachtigste manier om uit je
hoofd te komen en om helemaal aanwezig te zijn in je lijf, ontmoeten wat zich nu
aandient.
Je landt in het hier en nu. Je bent dan als het ware in lijn met je hoofd, hart en
buik en ook bewust dat je tussen hemel en aarde bent. Welkom.
Leven in het hier en nu, zeker als moeder kan je helpen om alles stap voor stap
te doen en om inventief en creatief met ieder moment te zijn.
.Niet dat je bijvoorbeeld niet meer vooruit hoeft te koken, meer dat je tijdens het
koken je adem gebruikt om het plezier in het koken te voelen, de geuren die van
de pan afstomen te ruiken en om in dat moment ook je rust te pakken en te
genieten.

Gift 4: emoties en gevoelens omarmen
Het leven brengt ons veel mooie en ook minder mooie ervaringen. Onbewust onderdrukken we
lastige en pijnlijke emoties vanuit een beschermingsmechanisme, zeker als kind. En dat doen
we door bijvoorbeeld de ademhaling te verkrampen of hoog te houden, zodat we de pijn niet
voelen.
Emoties, horen per definitie in beweging te zijn, “in-motion”. Wanneer je aan de slag gaat met je
ademhaling en vooral als je een bewust verbonden ademsessie doet, komen je emoties weer in
beweging. Angst, boosheid, verdriet en andere emoties kunnen omhoog komen, en daarin is de
uitnodiging om echt te mogen voelen, in je lijf aanwezig te zijn en je emoties te omarmen zonder
dat je een verhaal er van maakt.
Het gaat er echt om dat je nu als volwassene liefdevol mag omgaan met wat zich aandient. Als
een liefdevolle moeder ja zeggen tegen alle “lastige” emoties. Toestaan en aankijken wat je
voelt, ja zeggen tegen jezelf is een betuiging van liefde naar jezelf.
Door je emoties en gevoelens te omarmen wordt je heler en geef ben je een mooi voorbeeld
voor je kind(jes)!

De kunst
is gewoon
doen Speciaal
voor jou twee
kennismakingsademoefeningen

Oefening 1: Terug b(l)ij jezelf
We kennen het allemaal, druk in je hoofd, in gedachten, zorgen
maken over morgen of druk aan het plannen.
De oefening is zo simpel als dit:
3 bewuste ademhalingen.
De oefening kan je zittend, staand en zelfs lopend doen.
Adem met aandacht in en adem met aandacht uit. De kracht zit hem in
het met volle aandacht en focus ademen.
Je volgt hoe je adem je lichaam binnenstroomt en voelt waarnaar toe.
Waar neemt je adem ruimte in? waar niet? Neem alleen waar.
Met de uitademing voel je hoe je adem je lichaam verlaat en hoe je
lichaam beweegt terwijl je adem je lijf verlaat. Neem ook alleen waar.
verander niets. Observeer.
Dit doe je 3 ademhalingsrondes.

Herhaal dit vijf keer per dag. Het duurt niet eens een minuutje.
En je zult je verbazen wat voor winst het je geeft.
Namelijk bewustzijn, rust en meer in het moment!

Oefening 2 : Diepe ballon buikademhaling
Een diep ontspannende oefening waarbij je visualiseert dat je een ballon in je buik
hebt die je met je adem vult. Krachtige oefening voor vrouwen met een
zwangerschapswens omdat het bewustzijn en zuurstof brengt in het buik-bekken
gebied en het een gevoel van veiligheid en vertrouwen geeft.
En daarom ook zeker een waardevolle oefening voor jou, zwangere, om
verbinding te maken met je baby in je buik en om meer zuurstof naar je baby te
brengen. Tijdens je bevalling kan het je helpen om rustig en gefocust te blijven.
Je ademt gelijke aantal tellen in als uit.
Leg handen op je buik, voel de buik omhoog komen, daarna pas je borst.
Visualiseer dat je een ballon in je buik opblaast die zich naar alle kanten vult.
Adem door je neus 6 tellen in, en rust even
Adem door je neus 6 tellen uit en laat je de ballon leeg lopen.
En rust je even voordat je weer inademt.
Herhaal 3-5 minuutjes.
Voel je al de rust en focus? Lekker oefenen!

Nog wat tips voor balans
1.

Committeer jezelf aan je adembeoefening. De adem is je
allermooiste tool en je liefste maatje. Plan minstens 2 maal 5
minuten per dag om bewust te ademen.

2.

Begin de dag met een korte adem meditatie en voel wat je
intentie is voor de dag.

3.

Creëer een heilig plekje in je huis voor jezelf. Een plek om tot
jezelf te komen en om op te laden.

4.

Wees lief voor jezelf, en trots op wat (wel) gelukt is. Hou een
dagboekje bij waarin je alles waarvoor je dankbaar bent
opschrijft.

5.

Doe de adem reis samen. Met je geliefde of beste vriendin.
Je hoeft het niet alleen te doen, en samen is ook veel leuker.

“Half the job
is done if
you decide
to breathe.
If you make that
your first choice.”
- Antony Abbagnano

Bewust verbonden ademhaling…
de kers op de taart!
Bewust verbonden ademsessies ondergaan en geven is echt speciaal. De sessie is een
combinatie van coaching en ademwerk. Ik werk holistisch en mijn kracht is dat ik een veilige
liefdevolle bedding aanreik waarin jij mag ontspannen en jezelf mag zijn.
Het brengt heelheid op alle levels zowel lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel. Met
bewust verbonden ademwerk naast de lichamelijke voordelen, zoals bijvoorbeeld vitaler en
meer ademruimte leer je onderdrukte emoties en/of oude pijn omarmen en kan je alles wat
je ont-moet in het licht zetten. Je leert jezelf dragen vanuit een stevige, aanwezige
fundering.
De adem gaat in wezen altijd over liefde uitbreiding. Jezelf liefhebben is als mens, maar
zeker ook als moeder belangrijk, en misschien is het wel hetgeen wat we hier op aarde
komen leren! Een moeder met zelfliefde is een moeder die haar kind kan leren van zichzelf
te houden. Het mooiste cadeau dat je je kind kan geven, als je het mij vraagt ;) !

Ben je klaar voor ADEMWERK?
Wil jij je de kracht van het ademen eigen maken? Omdat het je zoveel kan brengen?
Verlang jij als zwangere / moeder ook naar meer ontspanning, minder in je hoofd en
meer in je lijf te zijn? Wil je meer verbinding voelen? Met gemak leven?
Welke (aankomende) moeder verlangt dit niet? De adem kan jou dit brengen.
Dit zijn de mogelijkheden om je in de adem te verdiepen:

• Boek een individuele live of online bewust verbonden ademsessie.
• Ga een traject van 5 of 10 ademsessies aan. Dit geeft een enorme verdieping in je
adembeoefening.

• Adem mee online elke maandag avond en dinsdag ochtend .
• Na een aantal bewust verbonden sessies kan het goed mogelijk zijn dat je echte
verdieping wilt. Er zijn bewust verbonden ademwerk-weekenden of je kunt voor goud
gaan en je inschrijven voor de basisopleiding bewust verbonden ademwerk.
www.amberlot.nl/agenda
www.paradijsopaarde.nu

Wat je ook besluit, maak vriendjes met je adem!

Over Amber
Met veel enthousiasme en toewijding werk ik al ruim 16 jaar als
lichaamsgericht therapeute, ademcoach en trainer, in Amsterdam.
Intuïtief, positief ingesteld, liefdevol confronterend en down to
earth, zijn eigenschappen waardoor mijn cliënten zich thuis en
veilig voelen.
Ik ben de blije mama van een lief zoontje en ben bewust
alleenstaande moeder. Een reis die mij inspireert om andere
vrouwen rondom kinderwens, zwangerschap en pril moederschap
te begeleiden.
Mijn missie is om deze vrouwen te begeleiden naar een groter
bewustzijn, meer liefdevolle aanwezigheid, en meer zelfliefde.
Ik wil vrouwen in verbinding brengen met hun ware zelf en ze
stimuleren hun hart te volgen en hun eigen pad te bewandelen.
Ja! Prachtig werk!

In mijn praktijk in Amsterdam geef ik momenteel 1-op-1 coaching ,
ademsessies en lichaamsgerichte therapiesessies zoals
voetreflexologie en massage.
Ter voorbereiding op de bevalling geef ik workshops aan zwangeren
en partner of bevalmaatje met als voornaamste tools de adem,
rebozo, voetreflexologie en aanraking.
Online geef ik coachingssessies, individuele ademsessies en
begeleid ik wekelijks groepssessies, zie agenda www.amberlot.nl
Ik ben trainer aan de opleiding bewust verbonden ademwerk, te
Creil. www.paradijsopaarde.nu
In maart hopen we de basis opleiding weer live te doen, een
prachtige cadeau aan jezelf.

De basis opleiding geeft een enorme boost aan verdieping in je eigen
ademhaling. In andere woorden: uitbreiding van zelfliefde.
Daarmee leg je de basis die nodig is voor de opleiding tot ademcoach.
Een ademcoach is in mijn woorden, een space-holder die zijn cliënt
begeleidt naar heelheid, met de adem.
Ik hoop dat je wijzer en nieuwsgierig bent geraakt naar de adem! Graag
ontvang ik jouw feedback en lees ik jouw bevindingen met de adem.
Je bent natuurlijk welkom voor vragen, informatie of het boeken van een
sessie via infoamberlot@gmail.com

”May the breath be with you
and you with your breath”
Veel liefs, Amber.

Voor informatie en boeken:
www.amberlot.nl of infoamberlot@gmail.com

