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Mindfulness Meditatie 

Als je bent klaar voor de volgende uitdaging is er enorm veel voordeel bij het 

beoefenen van een mindfulness meditatie. Zodra je comfortabel zit, zet je een 

koptelefoon op met rustige muziek.                                                                                         

Volg de onderstaande mindfulness meditatie technieken. 

1) Begin met je ogen te sluiten en het volgen van je adem. Herinner jezelf te 

ontspannen en begin aandacht te besteden aan alle gedachten die komen 

opdagen. Probeer niet de gedachten te veranderen of te analyseren, maar ze te 

observeren. Nieuwsgierig naar wat de volgende gedachte is ? Je kunt jezelf vragen 

als: 'Ik vraag me af wat de volgende gedachte zal zijn' of 'Ik vraag me af waar ik die 

gedachte had verstopt'. Na een tijdje vertragen de gedachten en dat is geweldig. 

Gewoon blijven wachten op de volgende te verschijnen. 

2) Kijken naar je ademhaling voor een moment om de tweede techniek te 

beginnen. Als je naar je adem kijkt zonder deze proberen te veranderen zul je 

ontdekken dat het natuurlijk begint te vertragen en te verdiepen. 

Herinner jezelf te ontspannen en daarna, met nieuwsgierigheid, ga met aandacht 

naar  de verschillende delen van je lichaam en voel. Breng je aandacht naar je 

voeten voor een aantal ademhalingen en kijk watje ervaart. 

 

Besteed aandacht of de sensaties in de voeten  hetzelfde blijven of veranderen  bij 

elke ademhaling. Verplaats dan je aandacht naar je kuiten, je knieën, je dijen, 

telkens met  zoveel ademhalingen voelen wat er is. 

Ga langzaam door je hele lichaam en als je de top van je hoofd hebt bereikt laat 

de focus rustig gaan waar het heen wil in je lichaam. Kijk naar de sensaties in je 

lichaam 

 

3) Voor deze derde oefening kun je je ogen open of gesloten te houden. Zoals 

eerder begin je  met de ademhaling en laat je het op natuurlijke wijze vertragen en 

te verdiepen. En dan vraag jezelf de volgende vragen en laat na elke vraag ruimte 

zodat om antwoord te laten verschijnen. 

 Wat zie ik nu op dit moment? 

 Wat hoor ik ? 

 Wat ruik ik ? 

 Wat voel ik ? 

 Wat weet ik zeker ? 

 

Mindfulness Meditatie is ontworpen om je aandacht volledig in het huidige moment 

te brengen. Als je ook maar een moment neemt om na te denken zul je ontdekken  

dat dingen zijn altijd goed in het huidige moment (stel jezelf op een gegeven 

moment, ben ik OK NU?). Wat je zult ontdekken is dat alle gedachten die je dingen 

vertellen dat je niet OK bent liggen in het verleden (ik kan niet geloven dat hij dat 

deed voor mij) of in de toekomst (hoe ga ik de rekening morgen betalen). 
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