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DE KALMTE TECHNIEK 

 
 
 
INLEIDING 
 
Hieronder vind je enige richtlijnen behorende 
bij de workshop Kalmte Techniek van Dick 
de Ruiter. Je vindt hier een neerslag van alle 
technieken die je in deze workshop kunt 
leren. Maar ook zonder deze workshop is 
het mogelijk hiermee al aan het werk te 
gaan.  
Het is de bedoeling dat je thuis de techniek 
dagelijks oefent, op elk geschikt moment. 
Het is de regelmaat waarmee je traint die 
resultaten zal afwerpen. 
 
Ten eerste zullen we onderscheiden wat de 
oorzaken kunnen zijn van het afwezig zijn 
van kalmte, rust en ontspanning. Er zijn 
uiteraard vele factoren die we kunnen 
aanwijzen, buiten ons, die daarmee te 
maken hebben. Het is vaak een complex 
van zaken die na verloop van tijd een soort 
vicieuze cirkel gaan vormen in ons leven. 
Toch is het van groot belang te 
onderkennen dat al deze factoren niet of 
nauwelijks vat op ons kunnen krijgen 
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wanneer we een manier kennen om hiermee 
om te kunnen gaan. Iemand die in het water 
valt kan hopeloos kopje ondergaan als hij 
niet kan zwemmen. 
 
Spanningsfactoren zullen er altijd zijn, zeker 
in onze Westerse maatschappij. Sommigen 
trekken ze allemaal naar zich toe en worden 
uiteindelijk een wandelend brok stress. 
Anderen gaan daar veel beter mee om en 
hebben weinig of geen last daarvan.  
Het gaat er dus om manieren te vinden om 
deze stressfactoren goed op te vangen en te 
verwerken, hoe groot ze ook mogen zijn. 
Vergelijk het maar met een eend in het 
water: je zit er middenin, maar het glijdt van 
je af en het dringt niet binnen. 
 
Ten tweede is het goed om te beseffen dat 
er mogelijkheden zijn om jouw dag zó in te 
delen dat er meer evenwicht komt tussen 
activiteit en rust, tussen spanning en ont-
spanning.  
Hierover gaat het in deze handleiding, die 
heel gemakkelijk is te gebruiken om stress 
af te bouwen in je dagelijkse leven. Je hoeft 
je hier niet voor terug te trekken in het bos 
en alleen maar gras te eten. Het is geen 
wereldvreemde of uren vergende methode. 
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De techniek die normaal in één avond wordt 
aangeleerd werkt uiteraard niet in één avond 
helemaal perfect. Het is de bedoeling dat je 
je gaat richten op het overzichtelijke schema 
dat hier wordt behandeld, en dat je kunt 
aanpassen aan jouw eigen 
leefomstandigheden. Dat is het mooie van 
de Kalmte Techniek: hoewel het geen 
instant-relax-pil is die het werk voor je doet 
wordt het langzamerhand een manier van 
omgaan met jezelf die je je eigen moet 
maken, net zoals je vroeger hebt moeten 
leren om te gaan met eten en drinken. 
Koester dus niet teveel verwachtingen op 
korte termijn; dat voorkomt teleurstelling. 
Afhankelijk van jouw ‘uitgangspositie’, de 
mate van stress waarin jij je nu bevindt, kun 
je gemiddeld binnen twee tot zes weken 
goede resultaten boeken. 
 

AANDACHT 
 
Eerste vereiste is aandacht. Aandacht voor 
jou zelf. Daar komen we vaak niet eens aan 
toe. Zijn we niet meer gewend. Vanaf het 
ogenblik dat we ‘s ochtends onze ogen open 
doen gaat onze aandacht naar buiten. Het 
gebeurt maar zelden dat we even stil 
worden, de ogen sluiten en de aandacht 
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naar binnen richten. Zo zelden dat het al 
heel moeilijk is om zelfs maar 30 seconden 
met het volledige bewustzijn alleen maar 
‘binnen’ te zijn. Dat naar binnen richten van 
de aandacht noemen we ‘centreren’, in je 
eigen centrum zijn. 
 
Dit is niet een vlucht uit de werkelijkheid; het 
is juist een manier om het maximum van 
jouw kunnen aan te spreken en te 
ontwikkelen. Overigens, als iedereen in je 
werkkring langzaamaan (of snel) aan het 
doldraaien is en allerlei stresssymptomen 
gaat vertonen, is dit niet een ‘werkelijkheid’ 
waar jij aan wilt deelnemen. Bovendien zul 
je ontdekken dat wanneer je een gevoel van 
orde en kalmte in je werk hebt dit niet alleen 
gunstig voor jou en je werk zal zijn, maar dat 
het tevens een kalmerende invloed zal 
hebben op de mensen met wie jij 
samenwerkt. 
 
HET KALMTE CENTRUM 
 
In ieder van ons is er een plaats die we 
kunnen herkennen als het meest intieme 
innerlijke plekje van ons wezen. In 
verschillende culturen en filosofieën werd 
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deze plaats genoemd, op heel verschillende 
plekken overigens.  
In het Oosten werd dit centrum vanouds 
gesitueerd bij de hypothalamus, een plek in 
het midden achter het voorhoofd, wat de 
Indiërs Ajna Chakra, ook wel het derde oog 
noemen. Zij noemen dit centrum ‘de zetel 
van de ziel’. Om deze plaats bij jezelf te 
bepalen leg je een vinger dwars in het kuiltje 
van de neuswortel, en een vingertop van je 
andere hand daarboven, tussen de 
wenkbrauwen. Je centrum is dan enkele 
centimeters naar achteren. We zullen hier 
niet dieper ingaan op de fysiologische 
aspecten; het is voldoende te weten dat dit 
punt sterk te maken heeft met de regulatie 
van onder meer de bloeddruk, 
stressniveaus, adrenalineproductie, de 
hartslag en het ademritme. Het centrum is 
verantwoordelijk voor je stresssymptomen, 
maar het is eveneens het punt dat de 
procedure kan omkeren. Het is een vitaal 
verbindingspunt tussen de geest en het 
lichaam en het wordt door velen beschouwd 
als het centrale deel van het bewustzijn. 
 
Dit is je Kalmte Centrum. Je Kalmte 
Centrum is ongecompliceerd. Het kent geen 
onrust, angst, frustratie, wantrouwen, twijfel, 
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jaloezie. Het is volkomen in vrede en 
harmonie met het bestaan, met de wereld 
waarin je leeft. Het staat boven je dagelijkse 
emoties, gedachteprocessen en mentale 
functies. Dit is het centrum waarmee je in 
contact komt tijdens de Kalmte Techniek.  
 
Het is niet nodig om je Kalmte Centrum 
exact te bepalen. Het is wel belangrijk dat je 
Kalmte Expressie (zie verderop) komt vanuit 
de diepte van je bewustzijn, vanuit een plek 
die boven de gedachtewereld uitgaat. In 
plaats van te proberen je ongedisciplineerde 
gedachten uit te bannen door ze te 
onderdrukken laat je ze eenvoudig voor wat 
ze zijn en ben je je uitsluitend bewust van je 
Kalmte Expressie; je afleiding zal spoedig 
vergeten zijn en je geest zal vervuld zijn van 
je Kalmte Expressie en dat is de wijze 
waarop je de Kalmte Techniek zult doen.   
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KALMTE EXPRESSIE 
 
In het Oosten noemt men het een mantra. 
Het is een woord of het zijn een paar 
woorden, die soms iets betekenen, maar die 
op zich niet eens enige taalkundige 
betekenis hoeven te hebben. De Kalmte 
Techniek is voornamelijk gericht op de 
lichamelijke, mentale en emotionele 
aspecten van de mantra; de origine laten we 
hier dus in het midden. Er bestaat voldoende 
literatuur over, mocht je meer interesse 
hebben. 
 
De bedoeling van de Kalmte Techniek is om 
de westerse mens een praktische methode 
te bieden waarmee hij zich beter kan (leren) 
ontspannen. De methode gebruikt een niet-
mystiek handvat, net zoiets als een mantra, 
die we de Kalmte Expressie noemen. 
Voordat we beginnen met de praktijk van de 
Kalmte Techniek doe we altijd een 
voorbereidende ademoefening, met als doel 
de aandacht van buiten naar binnen te 
richten. Hierbij tellen we van één tot vier, 
steeds weer overnieuw. We zouden dit een 
mantra kunnen noemen. Betekenisloos, 
slechts een middel om onze concentratie 
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binnen te houden. Het is de herhaling die 
belangrijk is; de betekenis is niet van belang. 
 
Wat belangrijk is voor jouw Kalmte 
Expressie is dat je een woord of een zin 
kiest om te herhalen en je daarop je 
aandacht gericht houdt. Nadat je er een hebt 
uitgekozen is er geen reden meer om deze 
te nadien nog te veranderen. Het wordt een 
persoonlijk iets, van jou alleen en daarom 
ook iets wat je beter voor je kunt houden. 
Niets geheimzinnigs daaraan overigens; het 
is gewoon iets wat jou alleen aangaat, iets 
waar niemand iets mee te maken heeft. Je 
zult ontdekken dat, na verloop van tijd, je 
Kalmte Expressie een persoonlijke waarde 
voor jou gaat krijgen die ver boven de 
betekenis van het woord of de zin uitgaat. 
 
Eén van de eerste Kalmte Expressies die ik 
hoorde was een Duits woord: “Ruhe”, maar 
dan uitgesproken als “Roe-oe-oe---hééé”. Ik 
vind dit nog steeds een van de mooiste die 
ik ken.  
Je kunt ook een woord kiezen als ‘kalmte’ of 
‘russst’. ‘Vrede’ is ook mooi. Het maakt niet 
uit – als het maar voor jou goed voelt blijf 
daar dan bij. Kies je Kalmte Expressie 
zorgvuldig en niet te impulsief. Denk er goed 



12 

 

over na. Je moet er de komende tijd mee 
voort dus het moet aan alle kanten goed 
aanvoelen. Schrijf er anders een stel op en 
ga wegstrepen tot er een overblijft.  
Dan kan het natuurlijk voorkomen dat je na 
verloop van tijd merkt dat het toch niet 
helemaal het juiste woord is. Wees dan 
flexibel; ga niet stug door, maar kies een 
betere Kalmte Expressie uit.  
 
Je hoeft nu niet te gaan filosoferen over de 
waarde of het nut van deze procedure. Doe 
het maar gewoon. Later zul je vanzelf de 
waarde ervan in je binnenste ervaren. 
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HET GEBRUIK VAN DE KALMTE 
TECHNIEK 

 
 
VOORBEREIDENDE OEFENINGEN 
 
Voordat we de Kalmte Techniek gaan 
toepassen leren we enkele voorbereidende 
oefeningen. Deze oefeningen doen we 
(allemaal of een enkele ervan) iedere keer 
als we de Kalmte Techniek willen 
toepassen.  
Het zou kunnen zijn dat je uiteindelijk vindt 
dat ze helemaal niet meer nodig zijn en dat 
je ze rustig kunt weglaten. Dat is dan prima.  
Of je ze nu nodig zult hebben of niet voor de 
techniek, in elk geval zul je deze Kalmte 
Oefeningen op zich al een welkome 
ontspanning vinden.  
 

1. OERHOUDING In de moederbuik zit de 
foetus in een soort opgerolde 
hurkzithouding. De moederbuik was de 
meest ideale en comfortabele omgeving die 
we ons hele leven gehad hebben! We 
dragen daar nog steeds een aangename 
herinnering aan mee in ons 
onderbewustzijn.  
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Wanneer we nu weer opnieuw in deze 
houding gaan zitten (zie afbeeldingen) dan 
creëer je vanzelf alleen al door deze 
zithouding een soortgelijke aangename 
gemoedstoestand, want de gevoelens die 
daar in je onderbewuste nog steeds aan 
gekoppeld zijn, zoals veiligheid, 
geborgenheid, warmte, rust, komen dan 
meer naar de oppervlakte.  
Als we ons dus onrustig, onzeker of onveilig 
en gespannen voelen dan kan deze 
hurkhouding die oergevoelens weer bij ons 
oproepen. We beschermen in deze houding 
de ‘weke kwetsbare delen’ van ons lichaam; 
onze energie is in deze ‘krul’ opgesloten en 
kan niet wegstromen.  
 
Het is uiteraard belangrijk dat je in zo’n 
hurkhouding aangenaam kunt zitten. Velen 
hebben een dik kussen onder het zitvlak 
nodig, en zoals je op afbeelding 2 kunt zien 
kun je ook tegen de wand leunen (met ook 
weer een kussen als steun). De voetzolen 
zijn altijd plat op de vloer, en de ellebogen 
rusten ontspannen op je knieën. En je hoofd 
steunt tegen de schelp van je beide handen.  
 
Meer gevorderden die geen moeite hebben 
met de hurkzit kunnen de houding 
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aannemen zonder steun onder zitvlak of 
tegen de rug. Omdat het spronggewricht in 
de voeten bij veel mensen te stijf is komen in 
deze houding de hielen niet bij de grond. Je 
kunt dit oplossen door een stijf kussen of rol 
onder je hakken te leggen, zoals je ziet op 
afbeelding 3. Dit voorkomt dan dat je 
onstabiel zit of achterover rolt. 
 
Pas op met langere tijd in de hurkhouding te 
zitten, in verband met overbelasting van 
knie- en voetgewrichten. Oosterlingen zijn 
vaak niet anders gewend, maar als je 
normaal nooit zo zit is het echt wennen. 
Gelukkig is de hurkzit voor ons doel, de 
Kalmte Techniek, maar hooguit enkele 
minuten nodig, dus dat kan vrijwel iedereen. 
Mocht het echt niet kunnen, ga dan zitten 
zoals in afbeelding 2, wat voor ons doel ook 
prima werkt! 
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Afb.1     kussen onder zitvlak
       

Afb.2    tegen de muur met
     kussen  
  
 

 Afb.3    los met rol onder
       hielen 
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2. STRESS-CONTACTPUNTEN   Een variant 
die het effect nog beter maakt is met je 
vingertoppen tegen de contactpunten op het 
voorhoofd. 
 
De kinesiologie (therapievorm die onder 
meer werkt met het testen van spieren als 
diagnose) geeft aan dat er heel duidelijke 
verbanden bestaan tussen lichaamsdelen of 
–punten, energiebanen (meridianen) en 
emoties, of liever gezegd, emotionele 
blokkades.  
 
Op het voorhoofd vinden we een aantal 
punten die ook wel vat-punten worden 
genoemd en die een directe verbinding 
vormen naar de hersenen. Door deze 
punten met de vingertoppen aan te raken 
brengen we onmiddellijk meer evenwicht in 
de energiestromen en vooral ook tussen de 
beide hersenhelften. Als we gespannen of 
emotioneel zijn is er vaak sprake van een 
sterke onevenwichtigheid in de 
hersenhelften. Al na enkele minuten kunnen 
we merken dat de onrustgevoelens 
afnemen.  
Dit kan ook gemeten worden met de 
zogenaamde EEG-apparatuur 
(ElectroEncephaloGram): de beta 
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hersengolven (snelle trillingen die horen bij 
een gespannen toestand) nemen af en de 
hoeveelheid alfa hersengolven (behorend bij 
een rustige, kalme gemoedstoestand) neemt 
toe. 
 
Contact van de handen op de vat-punten
                  

Afb.4   
 

 
Leg de vingertoppen of bovenste 
vingerkootjes plat op het voorhoofd, op een 
rij onder elkaar zoals je ziet op de 
afbeelding. Druk niet hard, maar trek de huid 
tussen beide handen ietsje strak door de 
handen naar opzij van elkaar te bewegen.  
We kunnen dit doen in de hurkhouding, 
maar dit hoeft niet per sé; het kan ook 
bijvoorbeeld zittend aan tafel met je 
ellebogen rustend op de tafel.  
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Houd daarbij wel de rug recht; kruip niet 
helemaal in elkaar want dan wordt je vrije 
ademhaling teveel belemmerd.  
 

3. ZOEMEN  Het trager maken van de 
ademhaling geeft direct een gevoel van rust. 
Wanneer je opgewonden of gespannen bent 
gaat je ademhaling ook snel, onrustig, 
onregelmatig, ja soms houd je je adem zelfs 
vast als het heel spannend wordt. Je adem 
is dus een afspiegeling van je gespannen of 
ontspannen toestand, zowel lichamelijk als 
geestelijk. Wij keren dat hier andersom: door 
te proberen rustiger te ademen creëer je 
vanzelf meer ontspanning in lichaam en 
geest. 
 
Punt is dat wanneer we gespannen zijn we 
automatisch gejaagd en onregelmatig gaan 
ademen en dit op zo’n gespannen moment 
ook moeilijk kunnen veranderen. Door deze 
techniek van het zoemen vaak op minder 
gespannen momenten te trainen krijgen we 
de techniek goed te pakken en kunnen we 
deze dan ook goed toepassen tijdens 
stresssituaties. 
Eén van de gemakkelijkste manieren om 
hiermee bezig te gaan is het ‘zoemen’.  
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We produceren een langgerekte zoemtoon 
als van een bij op dezelfde toonhoogte. Je 
hebt de mond dicht of de lippen iets van 
elkaar. Je hoort dan dus iets als 
“bwwwwwww” of “mmmmmm”. Houd de 
stem op ongeveer één toonhoogte en maak 
de toon zo lang mogelijk, dat wil zeggen zo 
lang je rustige uitademing duurt, zonder ook 
maar iets te forceren. Als je de uitademing te 
langzaam maakt kom je in ademnood en 
bereik je precies het tegenovergestelde van 
wat je wilt. In het begin is zo’n toon maar 
heel kort omdat je nog weinig beheersing 
over je adem hebt. Naarmate je meer oefent 
ben je in staat om de toon steeds langer te 
maken, zonder enige moeite. De test voor 
jezelf of je het goed doet is dat wanneer je 
helemaal uitgeademd en uitgezoemd bent je 
nog rustig een seconde leeg kunt blijven en 
ook weer normaal kunt inademen. Heb je 
het gevoel dat je naar nieuwe adem snakt 
dan ben je over je grens gegaan en moet je 
de toon minder lang maken. 
 
De trillingen van de stem ‘masseren’ als het 
ware je hersencellen op een weldadige, 
rustgevende manier, terwijl tegelijkertijd door 
de langzame uitademing je adem trager 
wordt, hetgeen resulteert in meer kalmte en 
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een gevoel van welbehagen. Dat laatste 
komt ook mede door het feit dat je om deze 
zoem-oefening op een goede manier uit te 
voeren je aandacht volledig naar binnen 
moet richten en geconcentreerd de 
uitademing moet regelen. Dit centreren van 
de aandacht is dus het derde aspect van 
deze zoem-oefening: je haalt alle losse 
eindjes van je naar buiten gerichte 
bewustzijn naar binnen. Je zou dit al 
voorzichtig een begin van meditatie mogen 
noemen. 
Een laatste onderdeel van het ‘zoemen’ is 
dan dat je na de zoemtoon nog enkele 
ogenblikken, zolang je kunt en wilt, he-le-
maal stil in jezelf kunt zijn. Merkwaardig: het 
is alsof de stilte na de klank veel intensiever 
als stilte ervaren wordt dan ervoor. Stilte in 
jezelf. Je hebt even die eeuwige 
gedachtemolen stilgezet en je bewustzijn 
van buiten naar binnen gehaald. Dit 
moment, dit stille moment zal dan ons 
uitgangpunt zijn voor de Kalmte Techniek. 
 
Ook het zoemen kunnen we combineren 
met de hurkhouding en de contactpunten. 
Als je in de hurkhouding zit, alleen steunend 
op de platte voetzolen (eventueel met 
verhoging onder de hielen) en zonder steun 
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in de rug kunt zitten zonder het gevoel te 
hebben iets te forceren of achterover te 
vallen, kun je tijdens het hurken, zoemen en 
met de vingertoppen op het voorhoofd ook 
nog een rustige schommelbeweging voor- 
en achterwaarts maken. De 
schommelbeweging kennen we van de 
schommelstoel en de schommelwieg: de 
schommelbeweging heeft blijkbaar ook een 
rustgevend effect (dit werkt via de kleine, 
met vloeistof gevulde kanaaltjes in ons 
evenwichtsorgaan in het binnenoor). 
 
Geef je poging om de hurkzit goed aan te 
leren niet te snel op. Aanvankelijk mag het 
dan knap lastig lijken, reeds na enkele 
weken oefenen zul je zeggen: “hoe heb ik 
het ooit zo moeilijk kunnen vinden!” 
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4.     STAANDE OEFENINGEN   De volgende 
vier oefeningen komen uit de TAI CHI, de 
Chinese bewegingskunst die net als de yoga 
al eeuwenlang voor zoveel mensen een 
bron van ontspanning en levenskracht is. Ze 
zijn heel eenvoudig en kunnen te allen tijde, 
dus ook even tussendoor in de 
middagpauze, gedaan worden. 
 
De BASISHOUDING is als volgt: 
 

1. Beide voeten wijzen recht vooruit, een 
schouderwijdte uit elkaar. 

2. Alle gewrichten zijn los: knieën licht 
gebogen, armen en handen los, nek 
en hoofd los en in balans, hoofd en 
rug recht. In deze houding is er geen 
overmatige spierspanning nodig. 

3. Concentreer al je gewicht op je 
voeten, stevig op de vloer. Voel je 
voeten als het ware steeds zwaarder 
en steviger worden. 

4. Duw de punt van je tong tegen de 
voorkant van het gehemelte, vlak 
achter de voortanden (dit ontspant de 
kaakspieren). 

5. Hef je wenkbrauwen heel iets op alsof 
je verbaasd kijkt (dit ontspant de oog- 
en voorhoofdsspieren). 
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6. Laat een lichte glimlach op je gezicht 
verschijnen (dit ontspant alle 
gezichtsspieren). 

 
ADEMHALING 
 

1. Je ademhaling is gelijkmatig, dat wil 
zeggen in en uit in een vloeiende 
gelijkmatige stroom; houd de adem 
niet stil, behalve een of twee seconden 
in het punt van leegte, waar je de 
volgende adem vanzelf laat ontstaan. 

2. Leg je vingers losjes op je buik, zo’n 
vier centimeter onder je navel. 

3. Adem diep en ruim in door de neus, 
langzaam en gelijkmatig tot je je buik 
voelt zwellen onder je vingers. 
Overdrijf niet, forceer niets. De 
borstkas hoeft hierbij niet mee 
omhoog. Je wilt slechts een 
natuurlijke, moeiteloze ademstroom in 
je buik laten stromen (dat wil zeggen, 
dat gevoel krijg je; in werkelijkheid 
stroomt er uiteraard geen lucht in de 
buik; het is een verplaatsing van druk 
in de buik door middel van de 
inademing). 

4. Adem ook weer langzaam uit en voel 
de buik weer slinken. 
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5. Herhaal de langzame inademing, 
gevolgd door de langzame uitademing, 
zonder pauzes ertussenin. Doe dit een 
keer of vijf in totaal, of zolang jij voelt 
dat het prettig voelt om je volledige 
aandacht van buiten naar binnen te 
halen.  

 
Op de volgende pagina’s worden vier Tai 
Chi bewegingen beschreven. Daarna komen 
nog twee extra ademoefeningen. Ze zijn 
direct uit te voeren. De eerste twee 
oefeningen zijn eigenlijk alleen maar 
bewegingen om je middel, onderrug, 
schouders, armen en nekspieren te 
ontlasten. Dan komen twee oefeningen om 
ademhaling en armbewegingen te 
combineren. 
 
Na enkele malen oefenen weet je al hoe het 
moet. Blijf er steeds op letten dat je zoveel 
mogelijk spieren ontspannen houdt; alleen 
de spieren die je nodig hebt voor de 
beweging worden aangespannen en dan 
nog alleen maar met de minimale kracht die 
je daarvoor nodig hebt. Na de oefening(en) 
blijf je nog even rustig in evenwicht staan, 
ontspan je schouders, adem in en zucht uit. 
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Voel goed na welke effecten je kunt 
waarnemen in je lijf.   
 
Als je na het oefenen een gevoel van 
vermoeidheid hebt dan heb je ergens iets 
fout gedaan. In het begin kan het even 
wennen zijn maar op den duur mag je er 
absoluut niet moe van worden. 
Je hoeft je er niet eens speciaal voor om te 
kleden; het kan zo in je huiskamer, kantoor 
of buiten in het park – in je eentje of zoals in 
China het de gewoonte is, in groepjes! 
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TAI CHI 1  ZWAAIDRAAI   
 
Vanuit je staande basishouding swing 
je het bovenlijf links- en rechtsom, 
terwijl de ‘basis’ van je benen en 
voeten min of meer onbeweeglijk blijft. 
Doe het niet alleen – of beter nog: juist 
niet! – met de armen, maar draai het 
hele bovenlijf zo ver als je kunt. Je 
kunt met je armen aan het eind van je 
draai nog even een extra zetje geven, 
zonder overdrijving. Je kunt hierbij 
rustig door ademen, maar het voelt 
fijner wanneer je met kleine zuchtjes 
uitademt als je wegdraait. Raffel niet 
af, doe het in een rustig tempo. 
  

   Afb.5     

   Afb.6    
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TAI CHI 2 HOOFDDRAAI 
 
Ook deze oefening doe we zo 
langzaam als we kunnen.  
Je kunt er eventueel bij gaan zitten 
maar zorg dan steeds voor een 
kaarsrechte rug! 
a. Draai je hoofd alsof je over je ene 
schouder weg wilt kijken. Adem hierbij 
uit. Adem rustig en diep in terwijl je 
weer terug draait. Uitademend naar de 
andere kant en in weer terug. Doe 
deze beweging linksom en rechtsom 
nog twee keer (dus in totaal driemaal). 
 

   Afb.7    

           Afb.8    
                       
b. Voer een dergelijke beweging uit 
maar nu met het hoofd langzaam naar 
voren (kin naar de borst) en naar 
achteren, zover als je het kunt toelaten 
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maar heel voorzichtig. Sommigen 
vinden het ‘eng’ die beweging naar 
achteren, maar het went snel! Je kunt 
mee ademen als je wilt: uitademend 
voorover, inademend achterover. 
Adem traag en ruim, beweeg ook traag 
in samenhang met je adem. Let op: 
houd je rug recht! 
 

   Afb.9      

           Afb.10   
                               
c. Wederom een soortgelijke 
beweging, maar dan nu je hoofd opzij 
laten kantelen, dus met je oor richting 
schouder, terwijl je je gezicht naar 
voren houdt. De meeste mensen 
draaien onwillekeurig hun gezicht mee 
naar opzij maar dat mag dus niet. Pas 
ook op dat je niet onbewust je 
schouder omhoogtrekt; laat beide 
schouders bewust helemaal zwaar en 
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los hangen. Doe deze beweging ook 
weer samen met je adem: uit naar 
opzij – laat los – en in weer omhoog. 
Blijf volkomen rechtop staan. 
 

Afb.11    
                 

Afb.12    
             

 

TAI CHI 3 GROTE CIRKEL 

  
Dit is dan eigenlijk pas echt een 
(eenvoudige) Tai Chi beweging, 
waarbij je de armen een vloeiende 
grote cirkelbeweging laat maken. 
Terwijl je armen naar opzij en omhoog 
gaan kom je tegelijkertijd op je tenen 
omhoog. Advies: Oefen eerst de 
beweging zonder op je tenen te gaan 
staan. Word het zo een makkie, doe 
dan dat er bij. 
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 Het mag duidelijk zijn dat je bij 
deze beweging omhoog gaat 
inademen, want in de eindpositie 
kunnen je longen de meeste lucht 
bevatten. Uiteraard bewegen je armen 
in tegengestelde richting tijdens de 
uitademing. 
 Voel de afwisseling tussen 
aanspanning van spieren wanneer je 
omhoog reikt – en je hele lijf lekker 
lang maakt – en het loslaten van die 
spanning wanneer je weer omlaag 
komt met de armen.  
 Er is niets aan, alleen het 
langzame bewegen moet goed 
geoefend worden, want we zijn dat 
niet gewend. Toch gaat de ademhaling 
als vanzelf, heel natuurlijk, samen met 
de beweging, gelijk op. In het begin 
nog wat sneller, want je mag niet in 
ademnood komen, maar al gauw kun 
je je adem trager maken, dus pas je 
daar je beweging ook langzamer bij 
aan. 
 Doe deze oefening ongeveer vijf 
maal, of zolang je het prettig vindt om 
door te gaan. Nogmaals: je mag er in 
geen geval moe van worden. Sta na 
afloop even roerloos en voel na wat de 
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effecten zijn die je binnenin voelt. Zijn 
er dan spieren die je per ongeluk nog 
gespannen houdt, bijvoorbeeld je 
schouders die je ietsje opgetrokken 
houdt, laat ze dan bewust met een 
diepe uitademingszucht los. 
 Ik adviseer om steeds één ruime 
adem tussendoor te ontspannen voor 
je met de volgende beweging begint. 

 
Afb.13    Inademend… 
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Afb.14…en weer terug  
 

  
 
 

TAI CHI 4 BAL HEFFEN 

 

Deze oefening is een graadje 
moeilijker, maar ook de meest 
gracieuze en ontspannende van 
allemaal. Het is in wezen een variant 
op de vorige en de adem vloeit net zo 
natuurlijk. Als je een redelijke 
ademcapaciteit hebt kun je de 
beweging in één adem redden, maar 
het is helemaal niet erg wanneer je er 
meerdere ademhalingen voor nodig 
hebt. Als je maar nooit je adem 
blokkeert! En offer de traagheid van je 
beweging er niet aan op! 
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Denk er weer aan de bewegingen zo 
langzaam en vloeiend mogelijk te 
maken. 
 

Je begint met je gevouwen 
handen los naar beneden hangend 
voor je. Wanneer je de inademing 
voelt komen hef je de handen recht 
verticaal omhoog alsof er een bal in 
ligt die je optilt.  

Wanneer je handen langs je 
gezicht gaan draai je de handpalmen 
naar buiten en naar boven en rek je de 
armen zo lang mogelijk uit boven je 
hoofd. In die uiterste houding ben je 
dus volledig ingeademd, of als je vaker 
moest ademen haal je daar dan nog 
eens extra diep in bij het lang 
uitrekken. Houd NIET de adem vast! 

Ook hierbij kun je (hoeft niet!) 
weer op je tenen gaan staan om het 
gevoel van rekking nog sterker te 
maken.  

Bij de uitademing doe je dezelfde 
beweging, maar dan in omgekeerde 
volgorde. Voel duidelijk dat bij die 
beweging je spieren weer geleidelijk 
helemaal ontspannen. Ook in je nek 
en schouders.  
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Herhaal ook deze beweging 
weer een aantal malen (minimaal vijf 
keer totaal doen). Ik adviseer om 
steeds één ruime adem tussendoor te 
ontspannen voor je met de volgende 
beweging begint. 
  
 
 
 

             Afb.15    

  Afb.16                
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Afb.17    
                                  

…en weer terug 
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LOSLATEN VAN PSYCHISCHE SPANNINGEN 

 
Hieronder staan twee oefeningen die 
speciaal kunnen helpen bij het loslaten 
van vastgehouden psychische 
spanningen en emoties, of bij 
depressie. Let wel, het is echt niet 
nodig om al deze oefeningen elke dag 
uit te voeren. Het mag wel! 
 

    ADEM IN EN LAAT LÓS 
 

Zit comfortabel met een rechte rug en 
kruis je armen voor je, met de vingers 
over de grote borstspieren en de 
polsen gekruist voor je hart. Laat je 
hoofd voorover komen, met de kin 
naar de holte boven het borstbeen. 
Laat los hangen. 
Nu laat je de adem rustig naar binnen 
stromen in vier ongeveer gelijke delen 
met steeds even een stop, zodat je 
longen na het vierde deel volledig 
gevuld zijn. Houd de adem enkele 
seconden in zonder druk uit te 
oefenen (houd dus je huig open!) en 
adem dan langzaam tussen de lippen 
weer uit. Dat kan dus ‘pfffff’ zijn, maar 
je mag het ook weer zoemend doen 
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als dat beter bevalt. Voel dat je tijdens 
deze uitademing alles kunt loslaten, 
ook je stress en onaangename 
gevoelens.  
Wacht na je uitademing even tot je 
voelt dat er een nieuwe adem 
aankomt. 
Blijf dit proces herhalen gedurende 
zo’n drie minuten, terwijl je je volledig 
concentreert op de diepte en het ritme 
van je ademhaling. 
Dit is een uiterst werkzame oefening 
bij depressie, om je negatieve 
gevoelens te laten wegstromen.   
 
 

Afb. 18     
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HOUTJES HAKKEN 
 
Het kan soms zijn (bij sommigen komt 
het te vaak voor!) dat er een 
voortdurend gevoel van teveel energie 
is, van ‘teveel druk op de ketel’. 
Welnu, om dat teveel aan stoom te 
laten ontsnappen is deze ‘houthak-
oefening’ heel geschikt! 
Sta met de voeten iets van elkaar en 
met de knieën los. Pak je handen 
ineen alsof je een enorme bijl 
vasthoudt. Zwaai met een ruime 
inademing deze denkbeeldige bijl hoog 
boven je hoofd – rek je goed uit en kijk 
ook mee omhoog – en sla hem dan 
met een krachtige uitademing door je 
mond naar beneden, alsof je een groot 
stuk hout in een slag middendoor wilt 
kappen. Je mond is daarbij wagenwijd 
open en je hoort dan ‘HAAAA’ (zonder 
stem, alleen maar lucht). Dus niet HA, 
da’s veel te kort. Alle lucht moet eruit! 
Herhaal deze beweging zo vaak tot je 
voelt dat het genoeg is. Soms is drie 
keer al heel wat, andere keren kun je 
wel tot twintig keer doorhakken! 
Veel mensen maken de fout om hierbij 
de knieën meteen strak op slot te 
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zetten; denk er dus aan dat je je 
knieën iets mee doorbuigt terwijl je 
slaat. Oefen vaak, totdat deze 
beweging vloeiend en niet 
krampachtig meer is. Dan pas wordt 
hij goed werkzaam en kun je hem 
paraat houden voor als je hem nodig 
hebt. 
Je zult merken dat wanneer je niet 
kunt gaan zitten voor de Kalmte 
Techniek omdat je je veel te 
gespannen en onrustig voelt, je dit wel 
kunt nadat je eerst deze houthakker 
hebt gedaan, omdat je hierdoor een 
overtollige lading spanningen bent 
kwijtgeraakt! 
 
 

Afb.19   
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Afb.20           

 

 

VOORBEREIDING KALMTE TECHNIEK 
 
Dan volgt nu de volgorde van de beoefening 
van de Kalmte Techniek.  
 
We doen eerst de Adem Techniek – je kunt 
het ook Adem Meditatie noemen. Het is de 
bedoeling dat je dit eerst zolang beoefent tot 
het je redelijk gemakkelijk afgaat. Daarna 
begin je pas met de werkelijke Kalmte 
Techniek.  
 
Voorbereiding: 
 
1. Zorg voor jouw eigen, speciale Kalmte 

Plek. Een plaats in huis waar je zonder 
gestoord te worden rustig een 
kwartiertje kunt doorbrengen. Wanneer 
je van huis bent is ieder stil plekje 
waar dit ook kan goed.  
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2.  Hier is geen fel licht; zeker geen TL. 
Zorg voor zacht, warm licht. 

3.  Gebruik een rechte, comfortabele stoel 
waar je niet in wegzakt. Maar uiteraard 
ook niet te hard. Als je gemakkelijk en 
zonder moeite een kwartiertje  in 
meditatiezit op een kussen op de vloer 
kunt zitten is dit alleen maar beter. 

4. Zet een klok dichtbij of houd je horloge 
bij de hand indien nodig. 

5. Doe je telefoon(s) uit en neem 
eventueel andere maatregelen om niet 
gestoord te worden. 

 
Vervolgens, je lichaamshouding: 
 
1. Houd je rug recht, je hoofd er recht 

bovenop. Balans. Zonder overdreven 
aanspanning in rug, nek of 
gezichtsspieren. 

2.  Draag gemakkelijke, loszittende 
kleding, geen schoenen. Maak riemen 
los. Kleding liefst van natuurlijke 
materialen zoals katoen. 

3. Wees enigszins ontspannen of doe 
eerst de Kalmte Oefeningen. 

4.  Zit even zo, adem gewoon zoals het 
vanzelf gaat, tast je houding af of je 
nog ergens iets kunt loslaten. 
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5. Ogen dicht, niet gespannen, gewoon 
in het donker achter je oogleden recht 
vooruit kijken. 

 
Nu ben je klaar om te beginnen. Het doel 
van dit onderdeel is om je zo goed mogelijk 
bewust te worden van je ademhaling. 
Volledig bewust. Niet van het feit dat je 
mediteert, of dat je het goed doet of niet, 
nee, alleen het feit dat je ademhaalt. 
 
* Tip: laat de eerste paar keren 
onderstaande tekst door iemand anders 
rustig voorlezen! 
 
Dit is géén oefening in gedwongen 
concentratie. Je benadert het met een soort 
vastbeslotenheid, maar het is niet de 
bedoeling dat je jezelf ook maar enigszins 
forceert tot concentratie! Dat zou geen 
ontspannende bezigheid meer zijn – je zou 
waarschijnlijk alleen nog maar meer 
gefrustreerd raken. 
 
Dus, met je ogen gesloten, geest heel stil, 
niet denkend aan iets anders, begin je de 
gedachtestroom tot rust te laten komen. 
Begin je terug te trekken uit de wereld buiten 
je en richt geleidelijk je aandacht naar 
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binnen, naar het Kalmte Centrum  in je. Je 
hoort je eigen adem, je bent je bewust van 
de luchtstroom in je neusgaten, neusholte, 
keelholte en luchtpijp. Probeer niet extra 
diep of anders te gaan ademen – dat is 
nergens voor nodig. Gewoon laten komen 
en gaan zoals dat binnenin wel vanzelf 
wordt geregeld. 
 
Wanneer je dan in staat bent je ademhaling 
als enige onderwerp in je geest vast te 
houden, laat dan ook die concentratie los. 
Je zult je ervan bewust zijn, maar je hoeft er 
niet meer aan te denken. Want nu begin je 
de ademmeditatie. 
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ADEM MEDITATIE 

     
   
Afb.21      
    
Tel nu iedere adem wanneer je uitademt.  
Nogmaals, laat de adem vanzelf komen en  
gaan zonder deze te veranderen of dieper  
te maken. Alleen maar observeren en tellen.  
Tel inwendig ‘één’. Bij de volgende adem  
denk je ‘twee’. Zelfde met ‘drie’ en ‘vier’. 
Na ‘vier’ begin je weer met ‘één’, en zo 
voort.      
Hoor jezelf inwendig die cijfers ‘zeggen’.  
Niet langer richt je je op je ademhaling;  
nu ben je alleen maar aan het tellen.  
Denk niet wat je aan het doen bent, of de  
bedoeling of betekenis ervan – alleen maar 
tellen.  
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Verder niets. 
Dit kan doorgaan tot wel 15 tot 20 minuten; 
net zolang als je wilt en kunt op dat moment. 
 
Het zal niet lang duren tot je merkt dat je 
aandacht niet langer bij het tellen is, maar 
dat je alweer aan heel andere dingen denkt. 
Zelfs het feit dat je alweer aan andere 
dingen denkt word je je pas na een tijdje 
bewust.  
Voer dan je aandacht zachtjes terug naar 
het tellen, zonder het proces te verstoren. 
Benader het niet te serieus; het afdwalen 
hoort erbij. Wees je er gewoon van bewust 
dat je afgeleid was en leid je aandacht dan 
kalm weer terug naar het tellen. Steeds weer 
opnieuw. Met een minimum aan ophef. 
 
Als het je in eerste instantie lukt om vier 
ademhalingen lang je aandacht erbij te 
houden dan is dat al prima. De volgende 
keer lukt het je wellicht tweemaal vier. Maar 
speel ook hier geen competitie met jezelf: je 
hoeft niets te presteren! Bovendien zal het 
de ene dag beter lukken dan de andere, ook 
dat is normaal. Het hangt van zoveel 
factoren af: hoe je geslapen hebt, wat je 
meegemaakt hebt daarvoor, ja zelfs wat je 
gegeten of gedronken hebt. 
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Wanneer je hiermee doorgaat zul je merken 
dat na verloop van tijd je gedachten niet 
meer zo snel afdwalen als in het begin. Dat 
het tellen gewoon alles is en je bewustzijn 
domineert. Je zult zoals men dat zegt ‘één 
worden met’ het tellen. 
 
Aan het einde van je sessie zit je dan nog 
enkele ogenblikken stil om weer ‘terug te 
komen’ en overdenk je de afgelopen 
minuten – wat je voelde en hoe je je op dit 
moment voelt. Als het goed is heb je 
tenminste enkele momenten absolute kalmte 
gevoeld. Je zou je nu volledig ontspannen 
moeten voelen. Dit uiteraard afhankelijk van 
je vorderingen!  
Je zult je ook bewust zijn van het feit hoe 
moeilijk het is om slechts één ding tegelijk te 
doen. Je zult wellicht de indruk hebben dat 
je bepaald niet goed bent in dit meditatie-
gedoe. Maar bedenk dan dat ‘niet-goed-zijn’ 
gewoon niet bestaat in dit geval en dat 
mislukking deel uitmaakt van het proces, bij 
iedereen. 
Maar als je de sessie hebt doorgebracht met 
alleen maar afdwalen dan kan het zijn dat je 
je niet op de juiste manier hebt voorbereid, 
of dat er iets heel erg bijzonders is gebeurd 



48 

 

dat je bewustzijn volledig in beslag neemt. 
Het is belangrijk dat je een ontspannen 
‘denkraam’ ontwikkeld voordat je begint met 
de sessie. Doe de voorgeschreven 
oefeningen vooraf. 
 
Nog één ding: voor je de ‘smoes’ gebruikt 
van: “ik heb er vandaag geen tijd voor” 
bedenk dan dat: 1. de tijd die je besteedt 
aan deze technieken je meer goed zal doen 
dan welke slaap, relaxte film, avond 
televisiekijken enzovoort dan ook; en 2. dat 
je je ook aangeleerd hebt om tijd te nemen 
om je te wassen en tanden te poetsen en 
dat dit deel uitmaakt van je dagelijkse 
hygiëne. Kijk ook op die manier naar je paar 
minuutjes ‘zitten’.  
Het feit dát je mediteert maakt het allemaal 
‘goed’, hoe slecht het ook ging. 
 
Je kunt deze sessies iedere morgen en 
iedere avond even doen, tenminste enkele 
dagen achtereen. Het is begrijpelijk dat je zo 
gauw mogelijk wilt verdergaan met de 
Kalmte Techniek zelf, maar begrijp ook dat 
dit een noodzakelijke tussenstap is die het 
welslagen bepaalt van je Kalmte Techniek.  
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Ideaal zou zijn als je het tellen eerst wel een 
maand zou doen, voor je overgaat tot het 
beoefenen van de Kalmte Techniek zelf. 
 
 

DE TECHNIEK 
 
We hebben het gehad over de Kalmte 
Expressie. We hebben het Kalmte Centrum 
in het hoofd besproken. Nu is het tijd om 
kennis te maken met de Kalmte Techniek 
zelf. 
 
Zoals bij de Adem Meditatie is de Kalmte 
Techniek niets anders dan het herhalen, 
steeds maar weer, van het woord dat je hebt 
gekozen als jouw eigen Kalmte Expressie. 
Je zou kunnen denken dat het herhalen van 
een woord, en dat twintig minuten lang, 
vreselijk saai is. Ik denk inderdaad dat als je 
die volle twintig minuten steeds maar aan 
dat woord zou moeten denken het vreselijk 
saai zou zijn. Het is echter zo dat je niet aan 
het woord denkt, hoewel je je er wel bewust 
van bent. Het herhaalt zich na verloop van 
tijd van-zelf. Nadat je een tijdlang geoefend 
hebt zul je het woord op zich niet eens meer 
opmerken – behalve dat het daar is en dat je 
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geest het herhaalt en dat je je van niets 
anders bewust bent. 
 
We zijn nu klaar om alles wat we tot nu toe 
als voorbereiding hebben gedaan opnieuw 
in praktijk te brengen.  
Ten eerste, zorg dat je omgeving in orde is 
(zie bladzijde 12). Loop weer langs de 
punten zoals genoemd bij de Kalmte Plaats, 
je houding en de Adem Meditatie.  
Begin weer met  IK  BEN  NU je bewust te 
worden van je ademhaling en breng op die 
manier je volledige aandacht van buiten 
naar binnen. Je komt dan tot het punt 
waarop je je van niets anders bewust bent 
dan van je ademhaling die vanzelf op en 
neer gaat. Zelfs het tellen is niet meer 
belangrijk.      
    
Tegen die tijd begin je jouw Kalmte 
Expressie te ‘horen’ van binnen. Je ‘hoort’ 
als het ware in je hoofd je eigen stem alsof 
deze vanuit je Kalmte Centrum  komt.  
Probeer niet om andere gedachten weg te 
dwingen door extra hard te concentreren – 
laat je eigen Kalmte Expressie deze 
gedachten vanzelf, moeite-loos wegvegen; 
laat dit woord of deze woorden je hele 
bewustzijn domineren van binnenuit. 
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Er is geen tijdstip vast te stellen wanneer je 
Kalmte Expressie opkomt. Wanneer je 
bekend raakt met het proces zal deze 
vanzelf opkomen na een minuut of twee – 
wanneer je helemaal ontspannen bent. Als 
het helpt zeg dan het woord eerst een aantal 
keren hardop en ga dan door met het 
inwendig herhalen. 
 
Door dit regelmatig te doen zul je binnen 
afzienbare tijd een heerlijk gevoel van 
kalmte en rust gaan ervaren. Een gevoel dat 
zich steeds verder gaat uitbreiden over je 
dag (en nacht). Uiteindelijk wordt je hele dag 
doortrokken van een gevoel van rust en 
vrede. 
Niets kan je dan nog van je stuk brengen. 
 
 
De Kalmte Techniek geeft je uiteindelijk 
meesterschap over onrust en ongeduld.  
Zelfs wanneer er een grote aanslag 
gepleegd wordt op je stressbestendigheid 
ben je in staat om gewoon inwendig je eigen 
Kalmte Expressie te herhalen. Je 
onderbewustzijn ‘herkent’ dit dan als signaal 
om over te schakelen naar de rusttoestand 
en koppelt dit zo aan gevoelens van rust en 
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kalmte. En het werkt. Echt. Ik heb het niet 
alleen bij mijzelf maar ook bij talloze 
anderen in de praktijk meegemaakt. 
 
Sommige mensen denken dat dit gewoon te 
simpel is om te werken. Mijn indruk is juist 
dat omdát het zo simpel is het zo goed werkt 
en voor iedereen gemakkelijk te leren en toe 
te passen is. Maak het je eigen. In enkele 
weken tijd kun je het leren. Laat na verloop 
van tijd nog eens weten hoe het gegaan is. 
Leuke anekdotes zijn altijd welkom! 
 
Ik wens je veel rust en vrede, 

 
Dick de Ruiter, Albières, Zuid-Frankrijk 
 
 
 
  



53 

 

SAMENVATTING 
 
Hieronder nog even de zeven stappen op 
een rijtje: 
 
1. Zorg voor de geschikte plek, thuis of 
 waar dan ook, om de te gaan zitten. 
2. Neem de juiste houding aan, let op 

onbewuste spanningen in rug, nek, 
schouders, gezicht. 

3.  Luister naar je ademhaling. Laat de 
adem je naar een ontspannen 
toestand leiden door de aandacht van 
buiten naar binnen te richten. Indien dit 
niet voldoende lukt beoefen dan eerst 
een of meerdere Kalmte Oefeningen.  

 Alleen in hurkhouding ‘zoemen’ met je 
vingers op de contactpunten en rustig 
schommelen kan voor de meeste 
mensen al voldoende zijn als 
voorbereiding. 

4. ‘Hoor’ je Kalmte Expressie vanuit het 
Kalmte Centrum  stromen; ‘hoor’ het 
woord of de woorden herhaaldelijk in 
je geest voorbijkomen. 

5. Als er andere gedachten komen storen 
richt dan steeds weer met zachte 
drang je aandacht opnieuw op de 
Kalmte Expressie. 
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6. Maak je geen zorgen over of je het 
goed doet of niet. Het feit dat je ermee 
bezig bent en je aandacht min of meer 
naar binnen gericht houdt is al heel 
wat. 

7.  Als je klaar bent zit je nog even stil in 
overdenking. Laat dan rustig je hoofd 
een paar keer ronddraaien, rek je 
lekker uit en ga verder met je 
dagelijkse bezigheden. 
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