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Ga	  voor:	  	  
de	  ‘zachte’	  

s,lte	  
1	  

Een	  ‘harde’	  s?lte	  is	  als	  je	  s?l	  bent	  omdat	  anderen	  zeggen	  dat	  je	  s?l	  moet	  
zijn.	  De	  ‘zachte’	  s?lte	  is	  als	  je	  s?l	  bent	  omdat	  je	  zelf	  s?l	  wilt	  zijn...	  omdat	  
je	  begrijpt	  dat	  ook	  jij	  hier	  profijt	  van	  hebt.	  	  
In	  het	  begin	  voelt	  het	  misschien	  vreemd,	  maar	  als	  je	  er	  eenmaal	  aan	  
gewend	  bent	  is	  het	  enorm	  verrijkend.	  

Blijf	  in	  je	  
eigen	  ruimte	  2	  

Je	  komt	  naar	  de	  les	  zoals	  gewoonlijk...	  lachend	  of	  luidruch?g	  dat	  maakt	  
niet	  uit.	  Maar	  kom	  naar	  de	  les	  met	  een	  inten?e	  dat	  we	  samen	  serieus	  en	  
ontspannen	  kunnen	  oefenen.	  	  Gebruik	  deze	  les	  als	  een	  moment	  waarop	  
je	  bewust	  kunt	  ontspannen.	  	  
We	  onderzoeken	  hoe	  onze	  gedachten	  gaan	  en	  hoe	  ons	  brein	  werkt.	  	  
Dat	  gaat	  beter	  als	  je	  dicht	  bij	  jezelf	  kunt	  blijven;	  blijf	  in	  je	  eigen	  ruimte.	  	  

Geef	  elkaar	  
de	  ruimte	  3	  

Als	  we	  ervaringen	  uitwisselen	  moet	  iedereen	  zich	  zo	  veilig	  voelen	  dat	  	  jij	  
net	  als	  elk	  van	  ons	  durN	  te	  zeggen	  wat	  je	  wilt,	  zonder	  dat	  daarom	  
gelachen	  wordt,	  of	  dat	  een	  opmerking	  van	  een	  ander	  er	  overheen	  komt.	  
Respecteer	  elkaar,	  geef	  je	  klasgenoten	  ruimte	  en	  luister	  naar	  elkaar.	  

Wees	  erbij!	  
4	  

Elke	  les	  is	  belangrijk	  dus	  probeer	  niets	  te	  	  
missen.	  Kom	  op	  ?jd.	  Als	  je	  te	  laat	  bent	  en	  	  
we	  zijn	  aan	  het	  oefenen,	  kom	  dan	  s?lletjes	  	  
binnen	  zonder	  te	  storen.	  

Mindfulness	  
zelf	  oefenen	  5	  

Als	  je	  echt	  wilt	  ontdekken	  wat	  mindfulness	  	  
voor	  jou	  kan	  betekenen	  is	  thuis	  oefenen	  van	  	  
cruciaal	  	  belang.	  We	  kunnen	  	  je	  niet	  dwingen	  	  
om	  	  huiswerk	  te	  doen.	  	  De	  langste	  oefening	  	  
duurt	  maximaal	  15	  minuten.	  	  Dat	  valt	  best	  mee	  	  
dus	  probeer	  het	  gewoon.	  	  
Neem	  je	  nu	  voor	  om	  deze	  oefeningen	  ook	  thuis	  
	  te	  doen.	  Kies	  een	  vast	  oefenmoment	  voor	  elke	  dag.	  	  

Vraag	  om	  
hulp	  6	  

Dit	  is	  een	  kennismaking	  met	  mindfulness.	  We	  verkennen	  heus	  niet	  de	  
allerdiepste	  onbewuste	  lagen	  van	  de	  geest	  en	  je	  komt	  ook	  niet	  in	  andere	  
bewustzijnstoestanden.	  Echter,	  het	  kan	  zijn	  dat	  je	  door	  de	  oefeningen	  
een	  vraag	  hebt	  of	  dat	  er	  een	  emo?e	  is	  waarover	  je	  met	  iemand	  wilt	  
praten.	  Als	  je	  dit	  niet	  in	  de	  klas	  wilt	  bespreken,	  blijf	  dan	  na	  de	  les	  nog	  
even	  hangen	  en	  spreek	  de	  trainer	  dan	  aan.	  Je	  kunt	  je	  vragen	  stellen	  of	  	  
e-‐mailen,	  ook	  als	  je	  een	  technische	  vraag	  hebt	  over	  hoe	  je	  de	  oefening	  nu	  
precies	  moet	  doen.	  We	  zijn	  hier	  niet	  om	  je	  een	  examen	  af	  te	  nemen	  maar	  
om	  je	  iets	  te	  leren	  wat	  behulpzaam	  is.	  

Voor	  het	  beste	  resultaat…	  
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Aandacht	  is	  als	  een	  puppy	  

LES	  EEN	  

Puppy	  Training	  

…dat	  je	  
	  je	  aandacht	  	  
kunt	  richten	  

	  	  …dat	  je	  nieuwsgierig	  
	  	  kunt	  verkennen	  en	  	  
	  	  onderzoeken	  wat	  je	  	  
	  	  allemaal	  opmerkt	  

In	  deze	  les	  leer	  j
e…	  

1	   2	  

Als	  je	  met	  nieuwsgierige	  aandacht	  verkent	  en	  onderzoekt	  wat	  je	  
allemaal	  voelt	  in	  je	  lichaam	  kun	  je	  er	  langer	  bij	  blijven.	  

Je	  kunt	  dit	  niet	  fout	  doen.	  Je	  geeN	  vriendelijk	  aandacht	  aan	  
alles	  wat	  voorbij	  komt,	  of	  het	  nu	  een	  fijn	  gevoel	  is	  of	  

oncomfortabel,	  	  
of	  het	  nu	  raar	  voelt	  of	  nieuw,	  of	  juist	  bekend,	  enz.	  

…dat	  je	  	  
je	  aandacht	  kunt	  trainen	  	  
door	  je	  ‘ontspannen	  te	  

focussen’	  

3	  

•  Probeer	  je	  aandacht	  te	  richten	  op	  één	  ding.	  	  
•  Blijf	  s?l	  ziZen	  en	  dwaal	  niet	  af!	  

•  Vaak	  lukt	  het	  je	  niet	  om	  de	  aandacht	  vast	  te	  houden.	  

•  Je	  aandacht	  dwaalt	  af	  -‐	  net	  als	  een	  puppy.	  
•  En	  komt	  daarna	  bij	  je	  terug	  met	  dingen	  waar	  je	  niet	  op	  zit	  te	  wachten.	  

•  Vaak	  wordt	  het	  (in	  je	  hoofd)	  een	  puinhoop.	  

•  Elke	  keer	  als	  je	  merkt	  dat	  je	  aandacht	  afdwaalt	  	  
breng	  je	  die	  heel	  vriendelijk	  terug	  en	  begin	  je	  opnieuw.	  

•  De	  aandacht	  dwaalt	  af,	  je	  brengt	  hem	  vriendelijk	  terug,	  telkens	  weer.	  
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LES	  EEN	  

Zelf	  oefenen	  

1.	  	  Tel	  de	  ademhalingen	  

	  •	  	  	  	  Tel	  hoeveel	  ademhalingen	  er	  zijn	  in	  één	  minuut.	  VOOR	  én	  NA	  het	  maken	  van	  je	  huiswerk.	  
•	  	  	  	  Zit	  volledig	  s?l	  en	  tel	  de	  ademhalingen	  als	  ze	  vanzelf	  je	  lichaam	  in-‐	  en	  uitstromen.	  
•	  	  	  	  Eén	  in-‐	  en	  uitademing	  samen	  telt	  als	  één	  ademhaling.	  
•	  	  	  	  Tel	  mee	  op	  je	  vingers	  als	  je	  merkt	  dat	  je	  telkens	  afdwaalt	  in	  gedachten.	  

Dag	  	  
Ademhalingen	  	  	  

1	  minuut	  

VOOR	  
Ademhalingen	  	  

1	  minuut	  	  NA	  	   Opmerkingen	  Opmerkingen	  

2.	  	  Richt	  je	  zoeklicht	  (jouw	  aandacht)	  

•  Kies,	  na	  het	  doen	  van	  bovenstaande	  oefening,	  één	  van	  de	  onderstaande	  lichaamsdelen.	  
Kies	  elke	  dag	  een	  ander	  lichaamsdeel.	  

•  Sluit	  je	  ogen	  en	  focus	  zo	  goed	  als	  je	  kunt	  al	  je	  aandacht	  op	  dat	  lichaamsdeel.	  

•  Hoe	  makkelijk	  was	  het	  om	  iets	  te	  voelen?	  
Vul	  in,	  op	  een	  schaal	  van	  0	  	  tot	  10	  (waarbij	  0	  =	  ‘onmogelijk’	  en	  10	  =	  ‘heel	  makkelijk’).	  

•  Kun	  je	  de	  lichaamssensa?es	  	  beschrijven	  die	  je	  hebt	  opgemerkt?	  

linker	  grote	  teen	  	  

linker	  
oor	  

rechter	  
knieschijf	  

tong	  

linker	  	  ribben	  

	  	  rechter	  
	  	  elleboog	  
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LES	  TWEE	  

Richt	  je	  op	  de	  kalmte	  

…dat	  je	  elke	  ervaring	  met	  een	  
vriendelijke	  en	  nieuwsgierige	  
houding	  kunt	  benaderen	  

…dat	  je	  je	  gedachten	  kunt	  
ontspannen	  door	  je	  aandacht	  
te	  ‘ankeren’	  in	  het	  lichaam	  

In	  deze	  les	  leer	  j
e…	  

1	   2	  

Ons	  denken	  wordt	  vaak	  vergeleken	  met	  dieren	  -‐	  niet	  alleen	  met	  puppy’s!	  

Stress	  of	  zorgen	  zijn	  als	  drijfzand	  

•  Hoe	  meer	  je	  worstelt	  en	  	  
je	  verzet,	  	  
des	  te	  dieper	  zak	  je	  erin	  weg	  

ANKER	  OEFENING	  	  -‐	  ankeren	  brengt	  balans	  
•  Het	  kalmeert	  je	  lichaam	  en	  geest	  
•  Je	  vertraagt	  (je	  gedachten)	  
•  Je	  voelt	  je	  minder	  gestrest	  en	  	  
je	  kunt	  beter	  met	  spanning	  omgaan	  

Waarmee	  zou	  jij	  gedachten	  
vergelijken,	  en	  waarom?	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Wat	  is	  David	  AZenborough’s	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  houding	  naar	  de	  dieren?	  
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LES	  TWEE	  

Doe	  de	  ANKER	  OEFENING	  minstens	  één	  keer	  per	  dag!	  	  
•  Kies	  een	  vast	  oefenmoment	  op	  de	  dag.	  Oefen	  bijvoorbeeld	  al?jd	  	  

vlak	  voor	  het	  slapen	  gaan,	  of	  ‘s	  ochtends	  meteen	  nadat	  je	  wakker	  bent.	  	  

•  Laat	  je	  leiden	  door	  de	  ingesproken	  oefening.	  	  
•  Schrijf	  je	  ervaringen	  op	  in	  de	  tabel	  hieronder.	  

Prak,sche	  ,ps:	  
•  Kies	  een	  ?jd	  en	  een	  plaats	  waar	  je	  ongestoord	  kunt	  oefenen.	  
•  Weet	  dat	  de	  zithouding	  enorm	  kan	  helpen:	  

-‐  Zit	  stevig	  en	  verankerd:	  je	  voeten	  plat	  op	  de	  grond,	  voel	  je	  billen	  op	  de	  stoel.	  
-‐  Zit	  ontspannen	  en	  alert,	  de	  rug	  recht	  en	  met	  je	  hoofd	  in	  balans	  op	  de	  nek.	  
-‐  Zit	  open	  en	  waardig:	  met	  de	  schouders	  ontspannen,	  met	  ruimte	  in	  de	  borstkas	  

voor	  de	  adem.	  	  

•  Richt	  de	  aandacht	  naar	  binnen;	  sluit	  de	  ogen	  zacht	  of	  houd	  de	  blik	  omlaag.	  

•  Observeer	  fysieke	  sensa?es	  zonder	  ze	  te	  willen	  veranderen.	  	  
	  

Elke	  keer	  als	  je	  afdwaalt	  (en	  dat	  gebeurt	  best	  vaak!)	  merk	  je	  op,	  zo	  goed	  je	  kunt,	  waar	  de	  
aandacht	  naartoe	  dwaalde	  en	  dan	  leid	  je	  heel	  geduldig	  de	  aandacht	  weer	  terug	  naar	  je	  
lichaam	  en	  wat	  je	  daar	  voelt.	  Blijf	  nieuwsgierig!	  

Dag	   	  	  	  	  	  	  	  Wat	  heb	  je	  opgemerkt?	  	  

Zelf	  oefenen	  
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LES	  DRIE	  

Omgaan	  met	  piekeren	  

Luister	  naar	  het	  scenario	  dat	  de	  trainer	  beschrijb	  

	  	  	  	  …over	  de	  kracht	  van	  
	  	  	  	  gedachten.	  Je	  piekert	  	  
	  	  	  	  omdat	  je	  in	  gedachten	  	  
	  	  	  	  bijna	  alles	  interpreteert	  	  
	  	  	  	  en	  drama6seert	  	  

…dat	  je	  kunt	  	  
‘ont-‐piekeren’	  

door	  het	  doen	  van	  
een	  7-‐11	  	  	  

1	   2	  
Doe	  de	  

BEDITATIE	  	  
	  vlak	  voor	  het	  
slapen	  gaan	  

3	  

In	  deze	  les	  leer	  j
e…	  

Jouw	  gedachten	  en	  emo?es,	  
je	  fysieke	  sensa?es	  en	  
je	  daden	  zijn	  	  
aan	  elkaar	  	  
gekoppeld,	  	  
ze	  beïnvloeden	  elkaar.	  	  
Zowel	  posi?ef	  als	  nega?ef.	  

Hoe	  zou	  jij	  hier	  mee	  omgaan?	  	   En	  waarover	  heb	  jij	  de	  afgelopen	  
twee	  dagen	  lopen	  piekeren?	  

wat	  je	  denkt	  
(gedachten)	  

wat	  je	  voelt	  in	  je	  lichaam	  
(fysieke	  sensa,es)	  

jouw	  gevoelens	  
(emo,es)	  

wat	  je	  doet	  
(gedrag)	  
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LES	  DRIE	  

Zelf	  oefenen	  

Doe	  de	  	  BEDITATIE	  oefening	  voor	  je	  ‘s	  avonds	  gaat	  slapen	  	  

•  Richt	  de	  aandacht,	  net	  zoals	  in	  de	  huiswerkoefening	  van	  vorige	  week,	  	  
op	  fysieke	  sensa?es.	  Maar	  dit	  keer	  doe	  je	  de	  oefening	  liggend	  in	  je	  bed,	  	  
vlak	  voor	  je	  gaat	  slapen.	  

•  Laat	  je	  leiden	  door	  de	  stem	  als	  je	  de	  ingesproken	  oefening	  beluistert.	  

•  Wees	  je	  ook	  gewaar	  van	  het	  effect.	  	  
Is	  er	  een	  verschil	  met	  hoe	  je	  anders	  al?jd	  in	  slaap	  valt?	  
	  
Prak,sche	  ,ps:	  

•  Zoals	  gebruikelijk:	  als	  je	  afdwaalt	  dan	  leid	  je	  de	  aandacht	  weer	  vriendelijk	  
terug	  naar	  je	  lichaam.	  Afdwalen	  hoort	  erbij!	  Wees	  opmerkzaam	  waar	  de	  
aandacht	  naartoe	  afdwaalt.	  

•  Wat	  er	  ook	  voorbij	  komt,	  in	  gedachten	  of	  in	  je	  lichaam:	  	  
benader	  alles	  met	  een	  vriendelijke,	  nieuwsgierige	  houding!	  
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LES	  VIER	  

Hier	  &	  nu	  aanwezig	  zijn	  

Wat	  heb	  je,	  vanaf	  het	  moment	  dat	  je	  vanochtend	  wakker	  werd,	  	  
op	  de	  ‘automa?sche	  piloot’	  gedaan	  ’?	  

…om	  de	  
‘automa?sche	  

piloot’	  uit	  te	  zeZen	  
1	  

…dat	  je	  kunt	  
genieten	  van	  

preoge	  ervaringen	  
2	  

…en	  dat	  je	  onpreoge	  
ervaringen	  bewust	  
kunt	  beantwoorden	  

3	  

In	  deze	  les	  leer	  j
e…	  

Schrijf	  je	  reac?es	  op	  elke	  smaak-‐	  en	  proefoefening	  hieronder	  op:	  	  

Wat	  was	  het?	   Wat	  viel	  je	  op,	  en	  wat	  waren	  je	  reac,es	  hierop?	  

1	  

Wat	  was	  het?	   Wat	  viel	  je	  op,	  en	  wat	  waren	  je	  reac,es	  hierop?	  

2	  
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Ik	  wil	  
meer	  

Yum!	  
best	  
lekker	  

Verlangen	  
naar	  meer	  

LES	  VIER	  

Hier	  &	  nu	  aanwezig	  zijn	  

Het	  is	  
fijn	  

Ik	  kan	  niet	  zonder.	  	  
Ik	  moet	  meer!	  

Het	  is	  een	  gewoonte:	  
‘automa?sche	  	  piloot’	  

De	  plezierige	  keongreac?e	  

Het	  is	  niet	  
fijn.	  

De	  onplezierige	  keongreac?e	  

Automa?sche	  reac?es	  worden	  een	  gewoonte	  en	  ze	  beïnvloeden	  ons	  doen	  en	  laten.	  
We	  reageren	  uit	  gewoonte	  en	  daar	  zijn	  we	  ons	  vaak	  niet	  eens	  van	  bewust.	  	  
Als	  de	  ene	  (keong)reac?e	  op	  de	  andere	  volgt,	  leven	  we	  op	  de	  automa?sche	  piloot.	  	  

A	  great	  part	  of	  every	  day	  is	  not	  lived	  consciously.	  	  
Virginia	  Woolf	  

Je	  kunt	  zelf	  op	  elk	  moment	  de	  automa?sche	  piloot	  uitschakelen.	  

Vertraag	  en	  koester	  elk	  detail	  van	  de	  
ervaring	  –	  en	  ook	  je	  reac?es	  daarop.	  	  

STOP!	  –	  ADEM,	  en	  ‘open	  je	  ogen’	  voor	  	  
wat	  er	  nu	  op	  dit	  speciale	  moment	  gebeurt.	  

1	  

2	  
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LES	  VIER	  

Zelf	  oefenen	  

Het	  huiswerk	  van	  deze	  week	  bestaat	  uit	  drie	  delen…	  

•  Kies	  iemand	  met	  wie	  het	  voor	  jou	  oké	  is	  om	  te	  sms-‐en.	  	  
Stuur	  elkaar	  één	  keer	  per	  dag,	  op	  een	  willekeurig	  ?jds?p	  	  
een	  sms	  met	  daarin	  alleen	  de	  tekst:	  .b 

•  Als	  je	  de	  sms	  leest,	  waar	  je	  ook	  bent,	  wat	  je	  ook	  aan	  het	  
doen	  bent,	  je	  stopt	  meteen:	  STOP,	  ADEM	  en	  doe	  een	  .b	  

•  Met	  andere	  woorden:	  je	  stopt	  de	  automa?sche	  piloot.	  	  
Voel	  je	  voeten	  op	  de	  grond…	  wees	  je	  bewust	  van	  deze	  
ademhaling	  en	  ook	  van	  een	  volgende…	  volg	  de	  hele	  inademing	  
en	  de	  uitademing…	  wees	  je	  bewust	  waar	  je	  nu	  bent…	  wat	  je	  
aan	  het	  doen	  bent…	  bewust	  en	  ontspannen…	  	  

	  	  	  	  	  Een	  hap	  met	  aandacht	  

Oefen	  om	  één	  hap	  met	  aandacht	  te	  nemen	  bij	  elke	  maal?jd	  of	  anders	  bij	  één	  snack	  of	  
snoepje	  (bijv.	  Ontbijt,	  Lunch,	  Snack,	  Avondeten).	  Alleen	  al	  eraan	  denken	  is	  een	  oefening	  
op	  zich.	  Dus	  als	  je	  het	  vergeet	  bij	  alle	  maal?jden	  (wat	  vaak	  gebeurt),	  neem	  dan	  een	  
snack	  of	  een	  snoepje	  met	  aandacht	  zodat	  je	  tenminste	  één	  vinkje	  kunt	  zeZen!	  	  

Bij	  elke	  dag	  schrijf	  je	  een	  üof	  een	  û	  aqankelijk	  of	  je	  het	  wel	  of	  niet	  gedaan	  hebt.	  	  

O	   L	   S	   A	  ü û û û O	   L	   S	   A	   O	   L	   S	   A	  

O	   L	   S	   A	   O	   L	   S	   A	   O	   L	   S	   A	  

1	  

2	  

Dinsdag!
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LES	  VIER	  

Zelf	  oefenen	  

•  Oefen	  elke	  dag	  om	  15	  minuten	  volledig	  s,l	  te	  zihen.	  

•  Zet	  een	  ?mer	  met	  een	  alarmbelletje	  zodat	  je	  niet	  	  
de	  hele	  ?jd	  op	  de	  klok	  hoeN	  te	  kijken.	  

•  Ga	  ziZen	  in	  een	  comfortabele	  houding.	  Op	  een	  stoel	  is	  
prima.	  Deze	  oefening	  doe	  je	  niet	  liggend.	  

•  Scan	  je	  lichaam	  zo	  goed	  als	  je	  kunt	  heel	  langzaam	  	  
van	  de	  tenen	  tot	  de	  kruin,	  net	  als	  in	  de	  ANKER	  OEFENING.	  

•  Dit	  is	  een	  langere	  oefening.	  Als	  de	  aandacht	  afdwaalt	  in	  gedachten,	  maak	  je	  geen	  
zorgen,	  dat	  is	  helemaal	  oké.	  Die	  gedachten	  horen	  erbij.	  Breng	  de	  aandacht	  gewoon	  
weer	  terug	  naar	  het	  lichaamsdeel	  waar	  je	  was	  gebleven.	  

•  Als	  je	  jeuk	  krijgt	  probeer	  dan	  niet	  te	  krabben…	  observeer	  je	  neiging	  om	  te	  willen	  
krabben!	  Alleen	  als	  het	  écht	  moet,	  beweeg	  je	  zo	  langzaam	  mogelijk	  en	  zo	  mindful	  
als	  je	  kunt.	  

•  Blijf	  s?l	  ziZen,	  ook	  als	  je	  wilt	  bewegen	  (tenzij	  je	  langzaam	  je	  rug	  wilt	  rechten)…	  
observeer	  simpelweg	  de	  neiging	  om	  te	  willen	  bewegen!	  Ook	  hierbij	  geldt:	  	  
beweeg	  alleen	  als	  het	  écht	  moet	  maar	  doe	  het	  zo	  langzaam	  en	  mindful	  als	  je	  kunt.	  

•  Hieronder	  kun	  je	  voor	  jezelf	  invullen	  op	  welke	  dagen	  je	  hebt	  geoefend,	  hoe	  vaak	  je	  
elke	  keer	  hebt	  bewogen	  en	  wat	  je	  daarbij	  hebt	  opgemerkt.	  	  

Dag	   Hoeveel	  keer	  	  
bewogen?	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wat	  heb	  je	  opgemerkt?	  

3	  

12	  
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LES	  VIJF	  

BEWEGEN	  MET	  AANDACHT	  

…bewegen	  met	  
aandacht	  

Bewustzijn	  in	  
beweging	  noemen	  we	  

‘flow’	  

In	  deze	  les	  leer	  j
e…	  

1	   3	  

Wat	  is	  er	  zo	  specifiek	  aan	  sporters	  die	  zichzelf	  in	  het	  moment	  ankeren?	  

Wat	  bedoelt	  de	  jongeman	  in	  clip	  1	  van	  The	  Last	  Samurai	  met	  ‘no	  mind’?	  

Wat	  doet	  Tom	  Cruise	  aan	  het	  begin	  van	  clip	  2	  zodat	  hij	  met	  ‘flow’	  kan	  bewegen?	  

…dat	  je	  mindfulness	  	  
ook	  kunt	  toepassen	  bij	  
dagelijkse	  ac?viteiten	  

2	  
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LES	  VIJF	  

Zelf	  oefenen	  

Samurai	  walk	  

•  Kies	  een	  stuk	  van	  ongeveer	  20	  meter	  
waar	  je	  elke	  dag	  loopt.	  

•  Loop	  deze	  week	  met	  speciale	  aandacht.	  
Als	  je	  daar	  loopt	  richt	  je	  je	  aandacht	  	  
op	  je	  benen	  en	  voeten	  en	  alles	  wat	  je	  
daar	  voelt.	  

•  Elke	  keer	  als	  je	  de	  voet	  neerzet	  geef	  je	  
speciale	  aandacht	  aan	  je	  voetzolen.	  	  

Een	  handeling	  met	  aandacht	  

•  Kies	  één	  rou?nehandeling	  die	  je	  elke	  dag	  doet:	  
-‐  tandenpoetsen?	  
-‐  je	  gezicht	  wassen?	  
-‐  douchen?	  
-‐  thee	  zeZen?	  

•  Vertraag	  (zodat	  je	  bewuster	  kunt	  bewegen).	  
•  Voel	  de	  fysieke	  sensa?es	  als	  je	  dit	  doet	  

Probeer	  je	  te	  focussen	  op	  
de	  ac?viteit	  en	  terwijl	  je	  
dit	  doet:	  ga	  helemaal	  op	  

in	  alle	  kleine	  fysieke	  
sensa?es	  die	  je	  ervaart	  

‘Vertragen en  
alles bewust opmerken’ 
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LES	  ZES	  

Een	  stapje	  terug	  

Je	  gedachten	  zijn	  als	  
‘verkeer’	  

	  dat	  door	  je	  hoofd	  
	  heen	  en	  weer	  rijdt.	  

1	  
Je	  hoeN	  niet	  in	  te	  stappen.	  	  
Als	  je	  beseN	  dat	  je	  in	  een	  
‘gedachtebus’	  zit,	  kun	  je	  
meteen	  uitstappen.	  

3	  

Welk	  gedachteverkeer	  heeN	  afgelopen	  week	  een	  ritje	  met	  jou	  gemaakt,	  
zonder	  dat	  je	  dat	  wilde?	  En	  welk	  daarvan	  leverde	  spanning	  of	  stress	  op?	  

Herken	  je	  	  
‘gedachteverkeer’.	  2	  

In	  deze	  les	  leer	  j
e:	  
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LES	  ZES	  

Zelf	  oefenen	  
Observeer	  het	  ‘gedachteverkeer’	  in	  je	  hoofd	  

•  Doe	  de	  oefening	  elke	  dag,	  vlak	  voordat	  je	  aan	  je	  huiswerk	  begint	  	  
of	  op	  een	  ander	  ?jds?p,	  vijf	  minuten	  lang	  

Sluit	  je	  ogen	  

Voel	  je	  voeten	  op	  de	  vloer	  en	  je	  lichaam	  
in	  aanraking	  met	  de	  stoel	  

Richt	  je	  aandacht	  op	  het	  in-‐	  en	  
uitstromen	  van	  de	  adem	  en	  dan:	  	  

•  Observeer	  het	  ‘gedachteverkeer’	  in	  je	  hoofd.	  
•  Observeer	  en	  sta	  je	  gedachten	  toe	  om	  te	  komen	  en	  te	  gaan.	  

Kijk	  er	  naar	  alsof	  je	  bij	  de	  bushalte	  staat.	  

•  Als	  je	  merkt	  dat	  je	  bent	  afgedwaald	  (of	  als	  je	  merkt	  dat	  er	  een	  ritje	  met	  
je	  is	  gemaakt),	  focus	  dan	  op	  je	  ademhaling	  of	  	  doe	  de	  ANKER	  OEFENING:	  
‘voel	  je	  voeten	  op	  de	  vloer,	  je	  billen	  op	  de	  stoel’.	  

Dag	  1	  

Welke	  gedachtebussen	  rijden	  vandaag	  in	  je	  hoofd?	  En	  hoe	  rijden	  ze:	  	  
druk,	  kalm,	  lawaaierig,	  vertraagd,	  vrij	  en	  zonder	  schema,	  zwaarbeladen,	  
vastgelopen,	  speedy	  (enz.)?	  Zijn	  er	  ook	  gedachtebussen	  die	  jou	  telkens	  	  
weer	  aan	  boord	  trekken?	  Schrijf	  hieronder	  je	  observa,es	  op:	  

Dag	  2	  

Dag	  3	  

Dag	  4	  

Dag	  5	  
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LES	  ZEVEN	  

In	  moeilijke	  situa,es:	  

Je	  begrijpt	  	  
wat	  stress	  is	  1	   	  Je	  begrijpt	  en	  herkent	  

jouw	  stressreac?e	  2	  
Je	  kunt	  jouw	  stress	  

bewust	  beantwoorden	  
(ipv	  automa?sch	  reageren)	  

3	  

In	  deze	  les	  leer	  j
e:	  	  

Op	  welke	  momenten	  ervaar	  jij	  veel	  stress?	  

Wat	  gebeurt	  er	  dan	  in	  je	  lichaam?	  En	  wat	  doe	  je	  anders	  als	  je	  gestrest	  bent?	  

Teken	  jouw	  stressreac,e	  
Waar	  in	  je	  lichaam	  voel	  jij	  stress	  of	  spanning?	  
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De	  herberg	  

Mens	  zijn	  is	  een	  herberg
	  

Elke	  ochtend	  verschijn
t	  er	  een	  nieuwe	  gast.	  

	  
Een	  vreugde,	  een	  depr

essie,	  een	  gemenerik,	  

een	  flits	  van	  inzicht	  ko
mt	  

als	  een	  onverwachte	  b
ezoeker.	  

Verwelkom	  ze	  allemaal	  en	  onthaal	  ze	  gastv
rij!	  

Zelfs	  als	  het	  een	  hoop	  
zorgen	  zijn	  die	  

op	  gewelddadige	  wijze
	  alle	  meubels	  in	  je	  huis	  slopen

,	  

Behandel	  dan	  nog	  stee
ds	  elke	  gast	  met	  respect.	  

Hij	  ruimt	  misschien	  wel	  bij	  je	  op	  

voor	  een	  nieuwe	  verru
kking.	  

De	  sombere	  gedachte,	  de	  scha
amte,	  het	  venijn,	  

ontmoet	  ze	  met	  een	  glimlach	  bij	  de	  deur,	  	  

en	  vraag	  of	  ze	  binnen	  w
illen	  komen.	  

Wees	  dankbaar	  voor	  wie
	  er	  komt,	  

Want	  ieder	  van	  hen	  is	  ge
stuurd	  

als	  een	  gids	  uit	  het	  onb
ekende.	  

	  
Rumi,	  Soefi	  dichter,	  ca	  1200

	  n.	  C.	  	  

LES	  ZEVEN	  

Zelf	  oefenen	  

Wat	  adviseert	  Rumi	  	  jou	  over	  het	  omgaan	  
met	  gedachten	  en	  gevoelens?	  

Wat	  zijn	  voor	  jou	  de	  belangrijkste	  en	  meest	  
behulpzame	  woorden	  in	  dit	  gedicht?	  

Neem	  jezelf	  voor:	  
Kies	  	  én	  doe	  deze	  week	  	  elke	  dag	  één	  van	  de	  oefeningen	  die	  we	  gedaan	  hebben.	  
Wetenschappelijk	  onderzoek	  heeN	  aangetoond:	  hoe	  vaker	  je	  mindfulnessoefeningen	  doet,	  
des	  te	  meer	  profijt	  	  heb	  je	  ervan.	  Het	  maakt	  een	  groot	  verschil	  als	  je	  elke	  dag	  kunt	  oefenen.	  
Hieronder	  staat	  een	  lijstje	  met	  de	  oefeningen	  die	  we	  gedaan	  hebben,	  welke	  kies	  jij?	  	  
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LES	  ACHT	  

Samenvajng	  
Waar	  heb	  je	  het	  

meest	  aan	  
gehad?	  

ü 
Op	  welke	  manier	  kan	  
deze	  vaardigheid	  	  

je	  helpen?	  
ü 

Nu	  je	  dit	  hebt	  geleerd:	  	  
welk	  advies	  geef	  je	  aan	  jezelf	  
om	  hier	  nog	  méér	  uit	  te	  halen?	  

ü 

Richt	  je	  aandacht	  1	  

Kalmte	  &	  Ontspanning	  2	  

Omgaan	  met	  piekeren	  3	  

Vaardigheden:	  
•  Je	  kunt	  de	  aandacht	  richten	  
•  Verken	  en	  onderzoek	  wat	  je	  opmerkt	  

Oefeningen	  
•  Twee	  minuten	  de	  ‘aandacht	  richten’	  op	  de	  ademhaling	  	  

en	  ‘erbij	  blijven’	  	  
•  Tel	  het	  aantal	  ademhalingen	  die	  er	  zijn	  in	  één	  minuut	  

Vaardigheden:	  
•  Ontspan	  de	  geest	  door	  je	  aandacht	  te	  ‘ankeren’	  	  

in	  het	  lichaam	  
•  Ontspan	  en	  adem	  met	  je	  ervaringen,	  zelfs	  met	  de	  moeilijke	  

Oefeningen	  
•  ANKER	  OEFENING:	  met	  de	  voeten	  op	  de	  vloer	  en	  je	  billen	  

op	  de	  stoel	  (ziZende	  bodyscan)	  
•  Anker	  je	  aandacht	  bij	  de	  fysieke	  sensa?es	  

Vaardigheden:	  

•  Herken	  dat	  we	  in	  gedachten	  bijna	  alles	  interpreteren,	  over	  
veel	  dingen	  blijven	  piekeren	  en	  vooral	  drama?seren	  	  

•  ‘Ont-‐piekeren’	  door	  het	  doen	  van	  een	  7-‐11	  	  	  
•  Gebruik	  de	  BEDITATIE	  om	  makkelijker	  in	  slaap	  te	  vallen	  

Oefeningen	  
•  7-‐11	  
•  BEDITATIE	  (liggende	  bodyscan)	  
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LES	  ACHT	  

Samenvajng	  

Hier	  &	  Nu	  aanwezig	  4	   Vaardigheden:	  
•  De	  ‘automa?sche	  piloot’	  uitschakelen	  
•  Bewust	  genieten	  van	  wat	  fijn	  is	  
•  Stress	  bewust	  beantwoorden	  ipv	  automa?sch	  reageren	  

Oefeningen	  
•   	   	  	  
•  Eén	  hap	  met	  aandacht	  
•  S?l	  ziZen	  als	  een	  standbeeld:	  15	  minuten	  lang	  

Bewegen	  met	  aandacht	  5	   Vaardigheden:	  
•  Bewust	  bewegen	  
•  Een	  dagelijkse	  handeling	  met	  aandacht	  
•  ‘Flow:’	  in	  het	  moment	  volledig	  bewust	  handelen	  

Oefeningen:	  
•  Samurai	  Walk	  
•  Mindful	  tandenpoetsen,	  douchen,	  eten,	  enz.	  	  

Een	  stapje	  terug	  6	   Vaardigheden:	  
•  Gedachten	  zijn	  als	  ‘verkeer’	  dat	  door	  je	  hoofd	  rijdt	  
•  Herken	  het	  ‘gedachteverkeer’	  dat	  een	  ritje	  met	  jou	  

maakt	  zonder	  dat	  jij	  dat	  wil	  
•  Bij	  las?ge	  gedachten:	  je	  hoeN	  niet	  in	  te	  stappen,	  	  je	  kunt	  

al?jd	  uitstappen	  
Oefeningen	  
•  Observeer	  het	  ‘gedachteverkeer’	  
•  Oefen	  jezelf	  om	  niet	  in	  te	  stappen,	  je	  laat	  deze	  

gedachten	  geen	  ritje	  met	  je	  maken	  

In	  moeilijke	  
situa,es	  7	   Vaardigheden:	  

•  Je	  weet	  wat	  stress	  is	  
•  Je	  weet	  wat	  stress	  met	  jou	  doet	  
•  Als	  er	  las6ge	  emo6es	  zijn	  kun	  je	  stress	  bewust	  

beantwoorden	  ipv	  automa6sch	  reageren	  

Oefeningen	  
•  Adem	  met	  je	  spanning,	  laat	  die	  er	  gewoon	  zijn	  
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AANTEKENINGEN	  
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AANTEKENINGEN	  
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