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Leeswijzer 
Deze	 reader	 is	 bedoelt	 om	 je	 te	 ondersteunen	 tijdens	 de	 mindfulnesstraining	 en	 bevat	 verschillende	
achtergrond	 informatie,	 teksten,	 uitleg,	 oefeningen	 en	 aanmoedigingen.	 Afhankelijk	 van	 je	 persoonlijke	
voorkeur,	spreekt	de	ene	tekst	 je	meer	aan	dan	de	andere.	De	teksten	zijn	niet	verplicht	te	 lezen.	Het	 is	
immers	een	ervaringsgerichte	training	waarbij	het	doen	van	oefeningen	centraal	staat.		
	
Mocht	 je	af	en	 toe	de	weg	kwijt	 zijn	en	wat	extra	 steun	kunnen	gebruiken,	kan	 je	altijd	de	 reader	erbij	
pakken	en	de	 teksten	doorlezen.	Deze	kunnen	voor	verheldering	zorgen	en	 je	helpen	wat	meer	zicht	 te	
krijgen	op	hetgeen	je	in	deze	training	aan	het	doen	bent.	Veel	deelnemers	gebruiken	de	reader	ook	nog	na	
de	training	als	extra	houvast	voor	dagelijkse	beoefening	en	ter	inspiratie	op	het	pad	van	mindfulness.	
	
Een	aantal	vaste	onderdelen	komt	in	iedere	sessie	terug:	

Thuisbeoefening 
Op	 de	 eerste	 pagina	 van	 iedere	 bijeenkomst	wordt	 de	 thuisbeoefening	 vermeld.	 De	 thuisbeoefeningen	
bestaan	uit	het	doen	van	zowel	formele	als	informele	oefeningen	voor	in	het	dagelijks	leven.	 	

Achtergrond informatie en thema’s 
Hierin	wordt	toelichting	gegeven	over	de	achtergrond	van	oefeningen,	waar	zij	hun	oorsprong	vinden	en	
wordt	uitleg	gegeven	over	thema’s	rondom	mindfulness.	

Oefeningen, uitdagingen en experimenteren 
Regelmatig	oefenen	is	van	ongekend	belang	tijdens	de	training.	Sommige	oefeningen	zijn	uitgeschreven,	
andere	 oefeningen	 doe	 je	 aan	 de	 hand	 van	 de	 audiobestanden.	 Daarnaast	 zijn	 er	 de	 zogenaamde	
bonusoefeningen	 als	 je	 jezelf	 meer	 uitdaging	 wilt	 geven	 en	 de	 experimenten	 om	 je	 onderzoekende	
houding	te	ontwikkelen	ter	bevordering	van	opmerkzaamheid.	

Inhoudelijke ondersteuning 
Hier	wordt	richting	gegeven	op	basis	van	veel	voorkomende	specifieke	vragen	of		 ervaringen	 van	
deelnemers.	De	inhoudelijke	ondersteuning	geeft	suggesties,	adviezen,	en	aanmoedigingen	om	jezelf	op	de	
juiste	wijze	te	blijven	trainen.		

Reflectie 
Hier	vind	je	citaten,	gedichten	of	verhaaltjes	met	woorden	of	beelden	waarmee	soms	‘alles’	op	z’n	plek	lijkt	
te	vallen	of	die	uitnodigen	tot	bezinning	en	verdieping.		
	
Deze	reader	biedt	hopelijk	voor	iedere	deelnemer	wat	wils.	Kies	hetgeen	eruit	wat	voor	jou	bruikbaar	is	
en	wat	met	jou	resoneert.	Mocht	het	soms	wat	te	veel	voor	je	zijn,	leg	de	reader	dan	even	aan	de	kant	en	
laat	‘niet	hoeven’	bij	jezelf	toe.	Richt	je	vooral	op	de	ervaring	van	het	trainen	van	opmerkzaamheid.		
	
Bronvermelding	
Tenzij	 anders	 vermeld,	 zijn	 veel	 van	 de	 teksten	 gebaseerd	 op	 tekstbewerkingen	 van	 Karin	 Rekvelt,	
mindfulness	 trainer	 en	opleider,	 onder	wiens	 supervisie	 ikzelf	 ben	opgeleid.	Bij	 de	 tekst	 van	de	 laatste	
week	wordt	een	literatuurlijst	gegeven,	met	onder	meer	suggesties	voor	verder	lezen.		
	
Speciaal	dankwoord	
Ik	wil	 van	 de	 gelegenheid	 gebruik	maken	 om	mijn	 de	 opleiders	 van	 het	 Centrum	 voor	Mindfulness	 te	
danken	voor	hun	ondersteuning	tijdens	de	opleiding.	
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De juiste voorwaarden creëren voor de training 

Je houding is belangrijk 
Een	bloem	heeft	bepaalde	omstandigheden	nodig	om	te	kunnen	bloeien,	zoals	aarde,	water,	zon,	lucht,	de	
juiste	voeding	en	bescherming	tegen	ziektes.	Zo	is	het	ook	nodig	om	de	juiste	voorwaarden	te	creëren	om	
dagelijks	opmerkzaamheid	te	kunnen	oefenen.	Leven	met	aandacht	betekent	de	dingen	waarnemen	zoals	
ze	zijn,	niets	meer	niets	minder.	Hierbij	zijn	de	volgende	zeven	houdingsaspecten	van	belang.	Ze	worden	
ook	wel	de	zeven	pijlers	van	mindfulness	genoemd:	
	
1.	Niet	hoeven	oordelen	
2.	Geduld	
3.	Iedere	keer	opnieuw	beginnen,	een	frisse	blik	
4.	Vertrouwen	
5.	Niet	hoeven	streven	
6.	Aanvaarding	
7.	Accepteren	van	wat	is,	er	laten	zijn	
	
en	nog	eentje	extra…	
8.	Mildheid	of	liefdevolle	vriendelijkheid	
	
Gedurende	de	gehele	training	is	het	behulpzaam	je	deze	pijlers	regelmatig	te	herinneren.	Ze	helpen	je	om	
aanwezig	te	zijn;	ze	zijn	de	steun	in	de	rug	tijdens	de	training.	We	kunnen	onszelf	vaak	in	de	weg	zitten	
met	allerlei	oordelen	of	meningen.	Onze	‘innerlijke	criticus’	 laat	graag	van	zich	horen	‘hoe	het	beter	zou	
moeten	zijn’.	Zeker	wanneer	we	een	vol	programma	hebben	of	veel	stress	ervaren,	dan	kan	het	best	lastig	
zijn	om	je	van	bovengenoemde	kwaliteiten	bewust	te	zijn,	laat	staan	ze	bewust	aandacht	te	geven.	Daarom	
wordt	er	 in	deze	reader	extra	aandacht	aan	besteed,	om	 je	op	deze	manier	 te	helpen	met	name	als	het	
even	moeilijk	wordt.	Hieronder	worden	de	acht	houdingskwaliteiten	apart	nader	toegelicht.	
	

v Niet	hoeven	oordelen	
We	 beoordelen	 voortdurend	 wat	 we	 doen	 en	 wat	 we	 meemaken.	 We	 vergelijken	 het	 met	 eerdere	
ervaringen,	 met	 verwachtingen	 of	 met	 wat	 andere	 mensen	 doen.	 We	 categoriseren,	 labelen	 en	 we	
evalueren.	We	vragen	ons	af	of	het	goed	of	slecht	is.	Dit	oordelen	lijkt	als	vanzelf	te	gaan,	we	doen	het	vaak	
op	 de	 automatische	 piloot	 waardoor	 het	 lijkt	 alsof	 we	 er	 geen	 controle	 of	 zeggenschap	 over	 hebben.	
Oordelend	 denken	 verhinderd	 ons	 om	 volledig	 bewust	 te	 zijn	 van	 het	moment	 zelf.	 In	 plaats	 daarvan	
komen	we	in	een	reeks	van	gedachten	terecht	die	we	als	waarheid	aannemen.	Misschien	denken	we	dat	
we	 niet	 goed	 genoeg	 zijn,	 dat	 er	 vreselijke	 dingen	 zullen	 gebeuren,	 dat	 andere	 mensen	 ons	 kunnen	
kwetsen,	 dat	we	de	 enige	 zijn	die	 iets	 niet	 kan	of	 niet	weet,	 dat	we	 altijd	pijn	 zullen	blijven	hebben	 et	
cetera.	Doordat	we	niet	aandachtig	zijn	op	het	moment	zelf,	verliezen	we	de	vrijheid	om	te	kiezen	hoe	we	
met	de	gegeven	situatie	om	kunnen	gaan.	We	kunnen	onze	keuzevrijheid	weer	terugkrijgen	wanneer	we	
de	gegeven	situatie	onder	ogen	kunnen	zien	zoals	ze	 is,	zonder	automatisch	 te	oordelen.	En	ook	niet	 te	
hoeven	oordelen	over	het	feit	dat	je	oordeelt…	
	
★	Wanneer	je	mediteert,	is	het	van	belang	dat	je	steeds	opnieuw	constateert	dat	je	geest	oordeelt	en	dat	
je	het	 ‘oordelende	denken’	als	zodanig	kan	benoemen	zodra	het	begint.	Op	deze	manier	ga	je	niet	in	het	
oordelende	verhaal	mee.	Daarnaast	is	het	even	belangrijk	om	het	oordelen	niet	te	veroordelen!	Het	gaat	
erom	dat	je	van	je	oordelende	geest	bewust	bent,	en	dan	te	laten	zijn	voor	wat	het	is.		
	

v Geduld	
Geduld	is	de	kwaliteit	die	ons	laat	begrijpen	en	aanvaarden	dat	dingen	soms	hun	eigen	tijd	nodig	hebben	
om	zich	te	ontwikkelen	en	te	ontvouwen.	Met	het	trainen	van	ons	bewustzijn,	ontwikkelen	we	ook	geduld	
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ten	 opzichte	 van	 onze	 eigen	 geest	 en	 ons	 lichaam.	 Zoals	 een	 vlinder	 de	 tijd	 nodig	 heeft	 om	 zich	 te	
ontpoppen,	zo	hebben	wij,	onze	lichaam	en	geest,	tijd	nodig	om	te	ervaren,	te	ontwikkelen	en	om	te	leren.	
Geduld	is	iets	waartoe	we	onze	toevlucht	kunnen	nemen	wanneer	de	geest	geagiteerd	is	en	de	dingen	niet	
gaan	zoals	we	zouden	willen	dat	ze	gaan.	Geduld	oefenen	herinnert	ons	eraan	dat	we	onze	momenten	niet	
met	activiteiten	en	denken	hoeven	op	te	vullen	om	ze	waardevol	te	laten	zijn..		
	
★ Om	geduld	te	oefenen,	is	het	zinvol	om	je	ongeduld	te	leren	herkennen.	Word	opmerkzaam,	zonder	
oordeel,	dat	je	de	neiging	hebt	snel	van	het	ene	moment	op	het	andere	over	te	gaan.	
	

v Iedere	keer	opnieuw	beginnen,	een	frisse	blik	
Als	 je	 begint	 waar	 te	 nemen	 wat	 er	 in	 het	 huidige	 moment	 aanwezig	 is,	 heeft	 de	 denkende	 geest	 de	
neiging	te	weten	wat	er		allemaal	gaande	is.	Of	hij	probeert	de	dingen	die	er	gebeuren	onder	controle	te	
krijgen	door	verwoed	op	zoek	 te	gaan	naar	meer	 informatie.	Het	denken	plaatst	 zich	dan	als	het	ware	
tussen	 jou	 en	 de	 directe	 ervaring.	 De	 ervaring	 van	 het	 huidige	moment	 zoals	 die	 zich	 op	 dat	moment	
aandient	wordt	versluierd	door	de	denkende	geest.		
Iedere	keer	opnieuw	beginnen	houdt	in	dat	je	je	openstelt	voor	de	ervaring	van	elk	moment	alsof	je	die	
voor	het	eerst	beleeft.	Elk	moment	is	een	nieuw	moment.	Aandacht	hebben	voor	alles	wat	je	waarneemt	
in	het	huidige	moment,	met	een	frisse	blik,	creëert	een	waaier	aan	mogelijkheden.	
	
★ Welke	 techniek	 we	 ook	 toepassen	 –	 de	 lichaamsverkenning,	 de	 zitmeditatie	 of	 de	
bewegingsoefeningen	 –	we	 zouden	 dit	 elke	 keer	 als	 een	 beginneling	moeten	 doen,	 zodat	we	 geen	 last	
hebben	van	onze	op	eerdere	ervaringen	gebaseerde	verwachtingen.		
	

v Vertrouwen	
Een	 onmisbaar	 onderdeel	 van	mindfulnesstraining	 is	 het	 ontwikkelen	 van	 vertrouwen	 in	 jezelf,	 in	 het	
waarnemen	van	gedachten,	gevoelens	en	lichamelijke	gewaarwordingen.	Je	leert	erop	vertrouwen	dat	je	
duidelijk	kan	zien	wat	zich	binnen	in	jou	afspeelt	en	wat	er	buiten	om	je	heen	gebeurt.	Daar	heb	je	geen	
extern	 deskundige	 voor	 nodig;	 jij	 bent	 de	 deskundige	 over	 jezelf.	 Wanneer	 je	 vertrouwt	 op	 de	
verschillende	verschijnselen	die	zich	binnenin	jezelf	aandienen,	kan	je	ook	verantwoordelijkheid	nemen	
om	jezelf	volledig	te	zijn.	Je	kan	leren	om	erbij	te	blijven	en	zorgzame	aandacht	te	geven	door	de	kracht	
van	opmerkzaamheid.		
	
★ Wanneer	je	bewegingsoefeningen	doet,	is	het	waardevol	je	lichaam	te	respecteren	als	dat	zegt	dat	je	
moete	stoppen	of	zelfs	niet	moet	beginnen	aan	een	bepaalde	oefening.	Leer	te	luisteren	naar	je	lichaam	en	
daarop	te	vertrouwen.	Als	je	niet	luistert,	zou	je	je	kunnen	blesseren.		
	

v Niet	hoeven	streven	
We	zijn	een	groot	deel	van	ons	leven	bezig	dingen	te	doen	en	dingen	te	veranderen.	Deze	gewoontes	om	
dingen	te	doen	kan	je	ook	meenemen	naar	je	meditaties.	Maar	dan	kunnen	de	gevolgen	wel	eens	pijnlijk	
zijn.	De	geest	wil	meer	van	datgene	wat	hem	bevalt	(voorkeuren	voor)	en	wil	datgene	wat	hem	niet	bevalt	
(afkeer	van),	kwijt.	Als	de	geest	besluit	dat	 jij	niet	 (goed)	bent	zoals	 je	zou	moeten	zijn,	begint	hij	zelfs	
druk	uit	te	oefenen	om	jou	te	veranderen.	Dit	geeft	extra	spanning.		
De	druk	om	te	doen	en	te	veranderen	wordt	ervaren	als	streven,	een	trachten	om	anders	te	zijn,	ergens	
anders	 heen	 te	 gaan,	 iets	 anders	 te	 doen.	 Meditatie	 draait	 echter	 niet	 om	 doen,	 maar	 om	 niet-doen.	
Mediteren	is	bezig	zijn	met	zijn,	niet	met	doen.	Tijdens	meditatie	zijn	we	écht	human	beings,	geen	human	
doings.	Als	je	het	gevoel	krijgt	dat	je	iets	probeert	te	bereiken	of	te	veranderen,	hoef	je	dit	alleen	maar	op	
te	merken,	zonder	over	jezelf	te	oordelen.	Je	mag	er	gewoon	zijn,	met	alles	wat	je	bent.	
	
In	diepere	zin	draait	aandachtmeditatie	om	echt	ontspannen,	toelaten	wat	er	op	het	moment	gebeurt,	en	
dat	helder	vriendelijk	gewaar	zijn.	Meditatie	heeft	 iets	paradoxaals,	 iets	 tegenstrijdigs;	de	beste	manier	
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om	te	bereiken	wat	je	met	mediteren	wilt	bereiken,	is	geen	resultaat	na	te	streven	en	je	te	concentreren	
op	het	zien	en	aanvaarden	van	de	dingen	zoals	ze	zich	aandienen	op	dat	moment,	hoe	ze	ook	zijn.		
	

★ Probeer	daarom	tijdens	de	training	niet	je	best	te	doen	om	eerder	gestelde	doelen	te	bereiken.	Met	
geduld,	 mildheid	 en	 voortdurende	 oefening	 zal	 beweging	 in	 de	 richting	 van	 je	 doelen	 vanzelf	
plaatsvinden.		
	

v Aanvaarding	
	

Aanvaarding	is	de	bereidwillige	beweging	van	het	hart	om	in	zich	op	te	nemen	wat	zich	aandient,	wat	het	
ook	is:	‘dit	ook’.	
–	Jack	Kornfield	–	

	
Aanvaarding	begint	met	de	bereidheid	dingen	te	zien	zoals	ze	op	dit	moment	werkelijk	zijn.	Het	houdt	in	
dat	 je	 je	 met	 mildheid	 openstelt	 voor	 wat	 er	 is.	 Het	 gevoel	 van	 een	 worsteling	 raakt	 langzaamaan	
losgeweekt.	Door	niet	meer	te	ontkennen,	je	niet	meer	te	verzetten	en	door	niet	te	hechten,	houd	je	meer	
energie	over	om	datgene	wat	er	is	onder	ogen	te	zien	en	te	laten	helen.		
Aanvaarding	betekent	zeker	niet	dat	je	alles	leuk	moet	vinden	of	dat	je	onverschillig	wordt.	Het	betekent	
niet	dat	je	tevreden	bent	met	de	dingen	zoals	ze	zijn,	of	dat	je	niet	meer	moet	proberen	ze	te	verbeteren.	
Aanvaarding	 zoals	 het	 hier	wordt	 bedoelt,	 betekent	 dat	 je	 bereid	 bent	 de	 dingen	 te	 zien	 zoals	 ze	 ook	
daadwerkelijk	zijn.	Deze	bereidheid	helpt	je	op	weg	om	heilzaam	te	functioneren	in	het	leven,	wat	er	ook	
gebeurt.	Vanuit	het	helder	waarnemen	van	het	huidige	moment	met	de	houding	van	aanvaarding,	kan	ook	
een	 juiste	 zuivere	 manier	 van	 handelen	 teweeg	 worden	 gebracht	 die	 in	 het	 gegeven	 moment	 wordt	
gevraagd.	
	
★ Kun	je	de	aandacht	bij	het	hier	en	nu	houden,	elk	moment	nemen	zoals	het	komt,	met	alles	wat	het	
biedt?			
	

v Accepteren	van	wat	is,	er	laten	zijn,	loslaten	
	
Loslaten,	 of	 niet-hechten,	 is	 ook	 een	 houdingsaspect	 dat	 onontbeerlijk	 is	 voor	 het	 ontwikkelen	 van	
opmerkzaamheid.	Mensen	doen	een	groot	deel	van	de	tijd	juist	het	omgekeerde:	we	klampen	ons	vast	aan	
dingen,	zonder	ons	daar	bewust	van	te	zijn.	En	waar	we	ons	het	meest	aan	vastklampen	zijn	gedachten	en	
gevoelens	over	onszelf,	anderen	en	situaties.	Dit	vastklampen	gebeurt	van	binnen;	 je	ziet	het	vaak	niet,	
maar	voelt	het	des	te	beter.	Een	drijfveer	achter	dit	vastklampende	gedrag	 is	een	voorkeur	voor	of	een	
afkeer	van	dingen,	en	je	oordeel	hierover.	Door	het	beoefenen	van	aandachtsmeditatie,	leer	je	de	neiging	
herkennen	om	over	elke	ervaring	te	oordelen.	De	oefening	hierbij	is	om	niet	verstrikt	te	raken	in	goed	of	
fout,	positief	of	negatief,	hoog	of	laag,	sterk	of	zwak.	Laat	je	ervaring	zijn	voor	wat	ze	is,	van	moment	tot	
moment,	zonder	er	iets	mee	te	hoeven	doen.	Door	de	ervaring	te	laten	zijn,	te	laten	voor	wat	ze	is,	laat	je	
haar	gaan.	Door	niet	tussenbeide	te	komen,	door	de	dingen	ongemoeid	te	laten,	geef	je	ze	de	kans	om	op	
te	lossen,	te	verdwijnen	of	naar	de	achtergrond	te	laten	gaan,	zodat	er	ruimte	vrijkomt	voor	iets	nieuwe.		
	
★ Kun	 je	 het	 samentrekken	 en	 verharden	 voelen	 dat	 rond	 prettig	 en	 onprettige	 situaties	 optreedt?	
Loslaten	betekent	dat	 je	het	samentrekken	vrijlaat,	het	toelaat.	 Je	hoeft	het	niet	weg	te	duwen.	Er	hoeft	
geen	kracht	te	worden	uitgeoefend.	Verzacht	de	samentrekking,	 laat	haar	 los.	Oefen	maar	eens	met	het	
maken	van	een	vuist.	Bal	je	vuist.	Laat	nu	de	spanning	los.	Merk	op	wat	je	voelt.	Doe	het	nog	eens.	Dit	is	de	
fysieke	ervaring	van	het	 losweken.	Als	 je	mediteert,	 ben	 je	bezig	van	binnen	van	alles	 los	 te	weken.	 Je	
raakt	 vertrouwt	 met	 het	 innerlijke	 gevoel	 van	 samentrekking	 in	 lichaam	 en	 in	 geest.	 Laat	 daarna	 de	
spanning	gaan.	
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v Mildheid	en	Liefdevolle	vriendelijkheid	
	

‘Aandachtgerichtheid	zonder	vriendelijkheid	is	geen	aandachtgerichtheid’.	
-	Larry	Rosenberg	-	

		
Met	 mildheid	 of	 liefdevolle	 vriendelijkheid	 wordt	 bedoeld	 een	 verwelkomende,	 zachtaardige	 en	
genereuze	 instelling	 ten	 aanzien	 van	 alles	 wat	 zich	 aan	 je	 voortdoet.	 Vriendelijkheid	 is	 een	 innerlijke	
eigenschap	en	een	kwaliteit	van	het	hart	die	 je	daadwerkelijk	kunt	oefenen	en	verder	kan	ontwikkelen.	
Het	 vermogen	 ertoe	bezit	 je	 al,	 dat	 hoef	 je	 niet	 te	 creëren.	Kijk	 eens	of	 je	deze	mildheid	 en	 liefdevolle	
vriendelijkheid	in	jezelf	kan	ontdekken.		
Achter	alle	vriendelijke	daden	gaat	een	innerlijke	vriendelijkheid	schuil.	Deze	kan	door	meditatie	worden	
versterkt.	 Vriendelijkheid	 houdt	 rechtstreeks	 een	 verband	 met	 een	 gevoel	 van	 welbevinden	 en	
verbondenheid	met	het	leven	en	met	anderen.		

Formele en informele beoefening 
De	hierboven	genoemde	houdingsaspecten	zullen	je	bijstaan	tijdens	het	beoefenen	van	opmerkzaamheid.	
Het	 cultiveren	 van	 opmerkzaamheid,	 of	 mindfulness,	 doen	 we	 door	 middel	 van	 formele	 en	 informele	
beoefening.	 De	 formele	 beoefening	 is	 mediteren.	 Dit	 is	 het	 eerste	 stuk	 gereedschap	 uit	 de	
gereedschapskist	van	mindfulness.		
	
Wat	is	de	bedoeling	van	mediteren?	Jon	Kabat-Zinn	geeft	hierover	de	volgend	uitleg:	
	
‘Mediteren	heeft	geen	bedoeling.	Zodra	je	aan	mediteren	een	bedoeling	toekent,	heb	je	er	een	zoveelste	
activiteit	van	gemaakt	waarmee	je	probeert	iets	te	bereiken	of	een	doel	te	behalen.	Iedereen	die	aan	een	
mindfulnesstraining	deelneemt	,	doet	dat	wel	met	een	bepaalde	bedoeling,	maar	het	paradoxale	is	dat	je	
waarschijnlijk	verder	komt	als	je	niet	langer	probeert	iets	te	bereiken.	Het	‘beste	resultaat’	volgt	eigenlijk	
vanzelf	 door	middel	 van	mediteren	het	 huidige	moment	 in	 het	 hier	 en	nu	 te	 beleven	 en	 te	 accepteren	
zonder	oordeel	en	met	 liefdevolle	vriendelijkheid.	Aandachtgerichtheid	heeft	geen	effect	als	 je	daarmee	
probeert	van	iets	af	te	komen.’	
	
Mediteren	is,	met	andere	woorden,	niets	anders	dan	zitten	met	de	aandacht	gericht	op	een	object	en	dit	
zonder	oordeel	observeren.	Dit	object	van	aandacht	kan	zijn	de	ademhaling,	 fysieke	sensaties,	geluiden	
maar	ook	gedachten	en	emoties.		
	
De	 informele	 beoefening	 is	 de	 beoefening	 in	 het	 dagelijks	 leven.	 Dit	 is	 je	 gereedschapskist	 van	
mindfulness;	opmerkzaam	zijn	wanneer	je	in	de	rij	voor	de	kassa	staat,	of	wanneer	je	je	tandenpoets,	je	
ontbijt	eet	of	op	de	fiets	zit.	Al	deze	dagelijkse	activiteiten	kan	je	met	opmerkzaamheid	doen,	zodat	je	in	
het	 moment	 bent	 en	 aanwezig	 bent	 bij	 de	 huidige	 activiteit.	 Dit	 wordt	 ook	 wel	 ‘meditation	 in	action’	
genoemd.	
	
Zowel	de	formele	als	informele	beoefening	zal	je	gedurende	de	training	gaan	oefenen.		
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MBSR	–	Week	1	
	Leven	op	de	automatische	piloot	

Huiswerk week 1 

Formele oefening 
	
1	 De	Lichaamsverkenning	
	 >	 1	keer	per	dag,	6	keer	per	week	
	 >	 aan	de	hand	van	audiobestand	1,	de	Lichaamsverkenning	
	 >	 duur:	ongeveer	45	minuten	
	

Informele oefening 
	
1	 Eerste	hap	met	aandacht:	aandacht	bij	de	zintuigen	
Neem	de	eerste	hap	van	elke	maaltijd	met	aandacht	en	zet	je	zintuigen	hierbij	open:	wat	proef	je,	wat	ruik	
je,	wat	zie	je,	wat	hoor	je,	wat	voel	je?	
Probeer	niet	tegelijkertijd	iets	anders	te	doen,	zoals	de	krant	lezen,	televisie	kijken,	in	gedachten	al	met	de	
volgende	hap	bezig	zijn	of	bij	de	activiteiten	na	de	maaltijd,	enzovoort.	
Zie	ook	de	bonusoefening	‘Iets	lekkers	eten	met	aandacht’.	
	
2	 Pauzeren	met	aandacht	voor	de	adembeweging	
Als	 je	 bezig	 bent,	 met	 werk	 of	 met	 iets	 anders,	 pauzeer	 dan	 een	 moment	 door	 drie	 keer	 één	 in-	 en	
uitademing	zo	goed	mogelijk	met	je	aandacht	te	volgen.	
Handige	momenten	om	dit	 te	doen	zijn:	 tijdens	de	afwas	of	 als	 je	 iets	 schoonmaakt;	 voordat	 je	 iemand	
opbelt	of	voordat	je	de	telefoon	opneemt;	als	je	van	de	ene	ruimte	naar	de	andere	loopt	of	op	het	toilet	zit.	
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Achtergrond bij MBSR - week 1 
	

‘In	het	midden	van	iets	moeilijks	ligt	een	kans’.	
	

-	Albert	Einstein	-		

De automatische piloot 
In	een	auto	rijden	we	soms	kilometers	‘op	de	automatische	piloot’	zonder	dat	we	echt	merken	wat	we	aan	
het	 doen	 zijn.	 Op	 dezelfde	 manier	 zijn	 we	 een	 groot	 deel	 van	 ons	 leven	 niet	 helemaal	 in	 het	 huidige	
moment	aanwezig.	We	zijn	met	onze	aandacht	‘kilometers	ver	weg’	zonder	het	te	weten.	
	
Als	we	op	de	automatische	piloot	staan,	komen	we	gemakkelijk	op	bepaalde	routes	terecht	die	we	gewend	
zijn	om	te	nemen.	We	zijn	ons	slechts	vaag	bewust	van	gebeurtenissen	om	ons	heen,	 lichaam	sensaties,	
gedachten	en	gevoelens.	Prikkels	 zetten	als	vanzelf	automatische	 reacties	of	gewoontepatronen	 in	gang	
die	niet	altijd	behulpzaam	zijn,	in	de	zin	dat	we	dan	niet	altijd	weten	hoe	het	werkelijk	met	ons	is.	
	
Misschien	piekeren	we	veel	over	wat	er	in	het	verleden	is	gebeurd	of	over	hoe	de	toekomst	zou	moeten	
zijn.	We	beoordelen	vaak	iets	als	goed	of	fout,	positief	of	negatiefs	of	we	laten	ons	leiden	door	angst	om	te	
falen	of	te	mislukken	en	gaan	nog	meer	ons	best	doen.	Het	kan	ook	zijn	dat	we	ons	als	vanzelf	mee	laten	
voeren	door	dingen	die	nog	gedaan	moeten	worden,	zonder	ons	te	realiseren	of	ze	wel	echt	gedaan	moeten	
worden.	 Soms	 lijkt	 het	 wel	 of	 we	 niet	 meer	 te	 stoppen	 zijn	 en	 voor	 we	 het	 weten	 raken	 we	 in	 een	
neerwaartse	spiraal	van	gedachten	en	gevoelens	die	spanningen	kunnen	geven.		
	
Zo	kan	het	gaan.	We	missen	dan	de	ervaring	van	het	huidige	moment:	wat	er	nu	gebeurt,	hoe	ons	lichaam	
nu	voel,	en	we	luisteren	niet	meer	naar	wat	er	werkelijk	in	ons	omgaat.	
	
Dingen	doen	op	de	automatische	piloot	heeft	zeker	ook	z’n	waarde.	Het	spaart	tijd	en	ten	tijde	van	acute	
crisis	hebben	we	automatische	reacties	nodig	om	ons	te	beschermen.	We	hoeven	ook	niet	altijd	te	voelen	
hoe	moeilijk	we	het	hebben,	zodat	we	aandacht	hebben	voor	andere	dingen	die	ook	waardevol	zijn.	We	
hoeven	ons	ook	niet	altijd	te	richten	op	hoe	we	ons	voelen;	we	kunnen	de	aandacht	ook	richten	op	zaken	
die	op	dat	moment	voorrang	hebben.	Ook	zijn	we	niet	altijd	in	de	gelegenheid	om	bij	onszelf	stil	te	staan.	
Als	we	echter	al	te	vaak	vanuit	automatisme	leven,	verliezen	we	het	contact	met	wat	er	voelbaar	is	in	het	
huidige	moment.	Dit	 kan	 ongemerkt	 leiden	 tot	 onvrede,	 onrust	 en	 spanning.	 Vaak	 kunnen	we	dan	niet	
meer	 bij	 de	 rem.	 Als	we	 van	 het	moment	weglopen	met	 de	 bedoeling	 spanning	 niet	 te	 hoeven	 voelen,	
kunnen	we	 in	een	proces	van	roofbouw	terecht	komen,	waarmee	we	onszelf	uiteindelijk	uitputten.	Met	
alle	gevolgen	van	dien.	
 
Van automatische piloot naar opmerkzaamheid: keuzeruimte ervaren 
In	 de	mindfulnesstraining	 leren	we	 aandachtig	 te	 zijn	 op	 het	moment	 zelf.	 Door	 ons	 van	moment	 tot	
moment	bewust	te	zijn	van	gebeurtenissen,	lichaam	sensaties,	gedachten	en	gevoelens,	vergroten	we	de	
ruimte	om	te	kiezen	wat	goed	voor	ons	is.	We	hoeven	niet	op	dezelfde	routes	terecht	te	komen	die	ons	in	
het	verleden	in	de	problemen	hebben	gebracht	of	die	ons	nu	nog	steeds	in	de	weg	zitten.	Er	zijn	nieuwe	
wegen	 te	bewandelen.	Wegen	die	helpen	om	meer	keuzeruimte	 te	 ervaren,	 zodat	 je	 leeft	 in	plaats	 van	
geleefd	wordt.	
	
Opmerkzaam leven vraagt om oefening, iedere keer opnieuw 
Opmerkzaam	 leven	 is	 niet	 iets	 wat	 we	 zomaar	 kunnen.	We	 hebben	 door	 de	 jaren	 heen	 deze	 mentale	
vaardigheid	 behoorlijk	 verwaarloosd.	Het	 vraagt	 daarom	 een	 bepaalde	mate	 van	 discipline,	 een	 zekere	
bereidwillendheid,	om	steeds	opnieuw	stil	te	staan	bij	onszelf,	elke	de	dag	weer.	Alleen	door	te	oefenen,	
kunnen	we	 ontdekken	wat	 aandachtig	 leven	 voor	 ons	 betekent.	 Tijd	 voor	 jezelf	 te	 nemen	 en	 bij	 jezelf	
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stilstaan	is	een	leerproces.	De	oefeningen	en	opdrachten	van	het	huiswerk	helpen	je	daarbij.	Maar	je	zult	
het	zelf	moeten	doen.	Er	is	niemand	anders	die	het	voor	je	kan	doen.	
	

Elke	dag	is	een	nieuwe	dag	om	te	beginnen	
	
We	kunnen	opmerkzaamheid	ontwikkelen	tijdens	alledaagse	levensactiviteiten.	Zo	kunnen	het	doen	van	
de	afwas,	het	poetsen	van	onze	tanden,	haren	wassen	of	naar	de	wc	gaan	oefeningen	in	opmerkzaamheid	
worden	–	dit	noemen	we	de	informele	oefening.	
	
Voor	de	formele	oefening	wordt	naast	zitten,	ook	liggen,	lopen	en	buigen	als	de	meest	geschikte	manieren	
voor	 het	 ontwikkelen	 van	 opmerkzaamheid.	 Regelmatig	 en	 met	 geduldige	 discipline	 oefenen,	 zowel	
formeel	als	informeel,	versterkt	de	opmerkzaamheid	en	innerlijk	stabiliteit.	De	ervaring	van	het	oefenen	
maakt	dat	mindfulness	zich	als	vanzelf	steeds	meer	in	je	leven	zal	gaan	integreren.		

Inhoudelijke ondersteuning 
De lichaamsverkenning: je lichaam is de poort naar het hier en nu 
We	kunnen	ons	verschrikkelijk	druk	maken	over	ons	 lichaam	terwijl	we	er	 tegelijkertijd	weinig	contact	
mee	hebben.	Vanuit	onze	onzekerheid	kunnen	we	allerlei	oordelen	over	ons	lichaam	vellen:	te	dik,	te	dun,	
te	 lelijk,	 te	groot,	 te	klein,	 te	slap,	 te	rimpelig,	 te	oud.	Daarnaast	kan	ons	 lichaam	een	bron	van	 last	zijn	
door	pijn	en	klachten.		Ons	lichaam	kan	als	een	grote	onbekende	voor	ons	zijn…	
	
Wanneer	we	echt	 stilstaan	bij	ons	 lichaam,	kan	dit	onze	kijk	erop	en	op	onszelf	 ingrijpend	veranderen.	
Want	hoe	het	er	ook	uitziet	of	aanvoelt,	het	 lichaam	is	meer	dan	alleen	ons	uiterlijk	of	onze	klacht.	Ons	
lichaam	is	complex	en	verandert	voortdurend.	Lichaamssignalen	laten	ons	weten	hoe	het	op	dit	moment	
met	ons	is	gesteld.	Je	lichaam	is	je	huis	die	je	altijd	bij	je	hebt.	
	
Om	ons	lichaam	te	leren	kennen,	hoeven	we	alleen	maar	met	onze	aandacht	bij	ons	lichaam	te	zijn	zonder	
het	 te	 veroordelen.	 Opmerken	 wat	 er	 is,	 niets	 meer	 en	 niets	 minder.	 Daarbij	 kan	 de	 oefening	 van	 de	
lichaamsverkenning	ons	helpen.	Gebruik	hierbij	audiobestand	1,	de	lichaamsverkenning.	
	
Tips	voor	bij	de	lichaamsverkenning:	
	

v Wat	er	ook	gebeurt	(je	valt	bijvoorbeeld	in	slaap,	 je	verliest	 je	concentratie,	 je	blijft	aan	andere	
dingen	denken,	je	richt	je	op	een	ander	lichaamsdeel	of	je	voelt	helemaal	niets),	blijf	het	gewoon	
doen!	 Dit	 zijn	 jouw	 ervaringen	 op	 dit	moment,	 daar	 is	 geen	 goed	 of	 fout	 aan,	wees	 je	 van	 de	
ervaring	bewust,	kijk	ernaar	zonder	oordeel.		

	
v Dwaalt	je	geest	af,	merk	dan	de	gedachten	op	als	zijnde	voorbijgaande	gebeurtenissen	in	de	geest	

en	 leid	 je	 aandacht	 vervolgens	 weer	 op	 een	 vriendelijke	 manier	 terug	 naar	 de	
lichaamsverkenning.	

	
v Laat	 begrippen	 als	 ‘succes’,	 ‘falen’,	 ‘het	 heel	 goed	willen	 doen’	 of	 ‘helemaal	 zen	 te	 zijn’	 los.	 De	

lichaamsverkenning	is	geen	wedstrijd.	De	enige	discipline	die	wordt	gevraagd	is	dat	je	regelmatig	
oefent.	Kijk	of	je	de	lichaamsverkenning	met	interesse	en	met	een	open	houding	kan	doen.		

	
v Laat	 je	verwachtingen	over	de	 lichaamsverkenning	 los.	 Je	kunt	de	 lichaamsverkenning	zien	als	

een	zaadje	dat	je	hebt	gepland.	Hoe	meer	je	ingrijpt	of	wilt	dat	het	anders	gaat	dan	dat	het	gaat,	
des	te	minder	zal	je	kunnen	groeien.	Met	andere	woorden:	geef	het	zaadje	aarde,	water	en	licht,	
meer	niet.	Zo	is	het	ook	met	de	lichaamsverkenning:	zorg	voor	de	juiste	omstandigheden	–	rust,	
stilte,	regelmatig	oefenen.	Meer	niet.	
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v Probeer	 je	 beleving	 van	 elk	 moment	 met	 mildheid	 te	 benaderen:	 oké,	 zo	 is	 het	 nu.	 Als	 je	
onaangename	 gedachten,	 gevoelens	 of	 lichamelijke	 gewaarwordingen	 probeert	 af	 te	 houden,	
zullen	 die	 alleen	 maar	 afleiden	 van	 andere	 mogelijke	 ervaringen.	 Wees	 opmerkzaam,	 streef	
nergens	naar,	blijf	in	het	moment	en	kijk	of	je	de	dingen	kunt	aanvaarden	zoals	ze	op	dit	moment	
zijn.		

	
Over de beweging van de adem 
Gewaar	zijn	van	de	beweging	van	de	adem	geeft	 informatie	over	hoe	 je	 je	voelt.	De	adem	bepaalt	 vaak	
mede	je	stemming	of	gemoedstoestand.	Hoe	oppervlakkiger	de	adembeweging,	hoe	minder	rust	je	voelt.	
Als	je	gejaagd	bent,	dan	adem	je	vaak	oppervlakkig,	snel	en	hoog	in	de	borst.	Als	je	rust	en	balans	voelt,	is	
er	meestal	een	langzame	en	diepe	beweging	van	de	adem.		
	
De	 adem	 is	 ook	 van	 invloed	 op	 je	 waarnemingsvermogen:	 bij	 een	 snelle	 adembeweging	 is	 er	 minder	
aandacht	voor	andere	prikkels,	je	voelt	minder	en	je	blikveld	vernauwt.	Bij	een	rustige	adembeweging	is	
er	meer	ruimte	om	sensaties	waar	te	nemen	en	daardoor	voel	je	meer.	Soms	kan	dit	best	confronterend	
zijn.	Een	oppervlakkige	adembeweging	beschermt	een	mens	dan	ook	soms	 tegen	 informatie	die	hij	nog	
niet	aan	kan.		
	
Het	is	niet	zo	dat	een	diepe	beweging	van	de	adem	het	beste	is	voor	de	mens.	Er	is	geen	goed	of	fout.	Soms	
is	een	snelle	beweging	van	de	adem	nodig,	bijvoorbeeld	bij	een	crisissituatie	waarin	direct	moete	worden	
gehandeld.	Het	lichaam	ademt	uit	zichzelf.	Het	geeft	aan	dat	het	soms	behoefte	heeft	aan	een	diepe	rustige	
adembeweging,	en	op	andere	momenten	een	snellere	en	meer	oppervlakkige	beweging.		
	
Ieder	mens	heeft	zich	in	de	loop	van	zijn	leven,	door	zijn	eigen	leef	geschiedenis,	een	bepaalt	adempatroon	
eigengemaakt.	Hierbij	 staan	we	meestal	niet	stil;	we	ademen	op	de	automatische	piloot.	Gelukkig	maar,	
anders	zou	je	iedere	seconde	jezelf	moeten	herinneren	om	te	ademen!		
In	de	mindfulnesstraining	leren	we	echter	ons	bewust	te	zijn	van	onze	ademhaling	om	zo	bij	onszelf	‘in	te	
kunnen	checken’;	stil	te	staan	bij	waar	we	de	adembeweging	om	dat	moment	voelen	en	hoe	deze	op	dat	
moment	 voelt.	 Zonder	 oordeel	 of	 het	 anders	 te	willen	 hebben.	Het	 kan	 zijn	 dat	 je	 leert	 voelen	 dat	 het	
lichaam	in	staat	is	tot	een	rustiger	ademritme,	wat	nog	geheel	onbekend	voor	je	kan	zijn.	Dit	kan	dan	ook	
in	 het	 begin	 ongemakkelijk	 aanvoelen	 of	 benauwdheid	 geven.	 De	 adem	 is	 onze	 levensenergie;	 als	 we	
worden	geboren	is	ademen	het	eerste	wat	we	doen,	en	wanneer	we	sterven	is	ademen	het	laatste	wat	we	
doen.	De	adem	is	dan	ook	onlosmakelijk	verbonden	met	het	 leven	en	onszelf.	Dit	ontdekken	en	ervaren	
wat	de	adem	voor	betekenis	heeft,	kan	een	intensief	proces	zijn.		
	
Advies bij het oefenen 
Ga	 respectvol	 om	 met	 de	 grenzen	 van	 je	 lichamelijke	 mogelijkheden.	 Het	 is	 niet	 de	 bedoeling	 om	 de	
beweging	van	de	adem	te	 forceren	of	 te	sturen.	Leer	 luisteren	naar	hoe	de	beweging	van	de	adem	gaat	
zoals	ze	wil	gaan.	Je	hoeft	het	niet	anders	te	maken	dan	dat	het	nu	is.	Het	geeft	juist	meer	spanning	als	je	
het	gaat	forceren.	De	veranderingen	in	de	adempatronen	komen	vanzelf,	zodra	je	lichaam	daaraan	toe	is.	
Als	je	merkt	dat	je	moe	of	duizelig	wordt,	dan	doe	je	te	veel	je	best	en	ben	je	aan	het	forceren.	Als	je	een	
neiging	 tot	 hyperventileren	 krijgt,	 besteed	 dan	 alleen	 aandacht	 aan	 de	 uitademing.	 Door	 aandacht	 te	
besteden	aan	de	uitademing	zal	vanzelf	de	hartslag	langzamer	gaan	waardoor	je	rustiger	wordt.		
	
Er is ruimte nodig om formeel te oefenen 
Op	het	moment	dat	je	wilt	mediteren,	is	het	raadzaam	om	een	tijdsduur	en	ruimte	te	kiezen,	waarin	je	zo	
weinig	mogelijk	gestoord	wordt.	Hieronder	enkele	tips	hiervoor:	

v Zet	je	telefoon	op	vliegtuigmodes	
v Creëer	een	vaste	meditatieplek	in	huis	of	trek	je	terug	in	je	slaapkamer.		
v Zoek	een	tijdstip	uit	waarop	je	alleen	bent.	Bij	aanwezigheid	van	kinderen	of	partner:	geef	van	te	

voren	aan	dat	je	tijd	neemt	om	te	mediteren	en	liever	niet	gestoord	wilt	worden.	
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v Gebruik	een	wekker	of	je	telefoon	om	de	duur	van	de	oefening	in	te	stellen.	
v Zorg	ervoor	dat	 je	 jezelf	 comfortabel	en	warm	houdt,	bijvoorbeeld	door	een	dekentje	om	 jezelf	

heen	te	slaan	of	een	kussen	onder	je	hoofd	te	leggen	tijdens	de	lichaamsverkenning.			

Bonusoefening: iets lekkers eten met aandacht door te vertragen 
Bij	deze	oefening	 train	 je	opmerkzaamheid	 tijdens	 je	dagelijks	 leven.	 Je	hebt	er	 iets	 lekkers	voor	nodig,	
bijvoorbeeld	een	stuk	chocola.	En	aandacht.	
	
Wees	je	eerst	bewust	van	het	zitten	en	het	rijzen	en	dalen	van	je	buik.	Registreer	dan	het	zien	van	de	reep	
chocola	en	het	verlangen	de	reep	op	te	pakken.	De	bewegingen	observerend	en	registrerend,	kan	je	je	arm	
langzaam	in	de	richting	van	de	reep	chocola	bewegen.	Vervolgens	benoem	je	het	oppakken	ervan.	Beweeg	
je	andere	hand	ook	naar	de	reep	chocola	en	registreer	het	wanneer	je	er	een	stukje	van	afbreekt.	Wees	je	
vervolgens	bewust	van	de	omhooggaande	beweging	van	 je	arm,	 registreer	dit.	Benoem	ook	het	openen	
van	je	mond	en	het	in	de	mond	stoppen	van	het	stukje	chocola.		
	
Je	kan	het	contact	van	het	stukje	chocola	met	de	tong	en	de	binnenkant	van	de	mond	registreren.	Benoem	
het	voornemen	om	te	kauwen	en	begin	daar	dan	al	observerend	en	registrerend	mee.	Misschien	dat	de	
smaak	of	het	lekker	vinden	op	de	voorgrond	treedt;	in	dat	geval	kan	je	het	proeven	of	het	lekker	vinden	
registreren.	 Vervolgens	 kan	 je	 het	 slikken	 opmerken	 en	 het	 naar	 beneden	 voelen	 glijden	 van	 de	
doorgeslikte	substantie,	door	de	slokdarm	naar	de	maag	toe.	
Eet	vervolgens	observerend,	registrerend	en	met	aandacht	de	rest	van	het	stuk	chocola	op.			
	
Uit:	Frits	Koster	(1999),	Bevrijdend	inzicht	(p.94)	Rotterdam:	Asoka.	

Inspiratie: Gewoon even ‘zijn’ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

De	man	op	de	heuvel	
	
Er	stond	eens	een	man	boven	op	een	hoge	heuvel.	
Drie	reizigers,	die	in	de	verte	aan	kwamen	lopen,	zagen	hem	
en	begonnen	over	hem	te	discussiëren,	zich	afvragend	wat	die	
man	daarboven	deed.		
	
De	een	zei:	‘Waarschijnlijk	is	hij	zijn	huisdier	kwijt’.	
De	ander	zei:	‘Nee	hoor,	ik	denk	dat	hij	uitkijkt	naar	een	vriend’.		
De	derde	zei:	‘Och	kom,	hij	is	daar	gewoon	om	een	frisse	neus	te	halen’.		
	
De	drie	reizigers	konden	het	niet	eens	worden	met	elkaar	
en	bleven	bekvechten	tot	het	moment	dat	ze	zelf	boven	op	de	heuvel	
aankwamen.	
	
Een	van	hen	vroeg:	‘Zeg	vriend	hierboven	op	deze	heuvel,	ben	je	misschien	je	
huisdier	kwijt’?	
‘Nee	mijnheer,	ik	ben	mijn	huisdier	niet	kwijt.’	
De	ander	vroeg:	‘Sta	je	dan	soms	uit	te	kijken	naar	een	vriend?’	
‘Nee	mijnheer,	ik	kijk	ook	niet	uit	naar	een	vriend.’	
De	derde	vroeg:	‘Dan	ben	je	hier	zeker	om	een	frisse	neus	te	halen?’	
‘Nee	mijnheer,	ik	ben	hier	ook	niet	om	een	frisse	neus	te	halen.’	
	
De	drie	reizigers	riepen	uit:	‘Maar	wat	doe	je	dan	hier	boven	op	de	heuvel,	
aangezien	je	al	onze	vragen	met	“nee”	beantwoord?’	
De	man	op	de	heuvel	zei:	‘ik	sta	gewoon’.		
	
Bron:	Sohl	R.	en	A.	Carr	(1970).	The	gospel	of	Zen.	New	York:	Mentor	Books.	
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MBSR	–	Week	2		
Omgaan	met	obstakels	

Huiswerk week 2 

Formele oefening 
	
1	 De	Lichaamsverkenning	
	 >	 1	keer	per	dag,	6	keer	per	week.	
	 >	 aan	de	hand	van	audiobestand	1,	de	Lichaamsverkenning.	
	 >	 duur:	ongeveer	45	minuten.	
	
2	 Zitten	met	aandacht	voor	de	beweging	van	de	adem	
	 >		 1	keer	per	dag,	6	keer	per	week.	
	 >		 duur:	5	minuten.	Zet	een	wekker.	
	 >	 Kijk	of	je	de	beweging	van	de	adem	gewaar	kunt	zijn.	Wanneer	je	bent	afgeleid,	merk	dat	
	 	 dan	vriendelijk	op	en	breng	de	aandacht	weer	terug	naar	de	adembeweging	waar	jij	die	
	 	 fysiek	voelt.	
	 >		 Tip:	lees	op	p.	10	Er	is	ruimte	nodig	om	formeel	te	oefenen		

Informele oefening 
	
1	 Routinehandeling	met	aandacht	bij	de	zintuigen:	vertragen	
Kies	 één	 dagelijkse	 routinehandeling	 die	 je	 aankomende	week	met	 aandacht	 gaat	 doen.	 Dit	 kan	 zijn	 je	
tanden	poetsen,	 je	 sokken	aantrekken,	 je	haar	kammen,	 je	brood	smeren	 in	de	ochtend	enzovoort.	Doe	
deze	ene	handeling	met	je	volle	aandacht.	Als	je	doucht,	voel	dan	hoe	het	water	langs	je	lichaam	stroomt	
en	hoe	het	water	aanvoelt	op	je	lichaam.	Als	je	brood	smeert	ben	je	dan	heel	bewust	van	de	beweging	van	
je	hand	en	ook	misschien	wel	van	de	geur	van	het	brood.	 Iedere	keer	als	 je	 tijdens	de	routinehandeling	
afdwaalt	 in	 gedachten,	merk	 je	dit	 vriendelijk	op	dat	 je	bent	 afgedwaald	en	breng	 je	de	 aandacht	weer	
terug	naar	je	hetgeen	je	op	dat	moment	aan	het	doen	bent.		
Tip:	vertraag	wanneer	je	de	routinehandeling	doet.	
	
2	 Pauzeren	met	aandacht	voor	de	adembeweging	
Als	 je	 bezig	 bent,	 met	 werk	 of	 met	 iets	 anders,	 pauzeer	 dan	 een	 moment	 door	 drie	 keer	 een	 in-	 en	
uitademing	zo	goed	mogelijk	volledig	met	je	aandacht	te	volgen,	van	begin	tot	eind.	
Tip	 voor	 deze	momenten:	 tijdens	 de	 afwas,	 of	 als	 je	 iets	 schoonmaakt;	 voordat	 je	 iemand	 opbelt	 of	 je	
telefoon	opneemt;	als	je	op	de	wc	zit.	
	
3	 Invullen	van	het	schema	‘plezierige	gebeurtenissen’	(zie	v.a.	p.19)	
Wees	 je	 elke	 dag	 bewust	 van	 een	 plezierige	 of	 aangename	 gebeurtenis	 of	 ervaring	 terwijl	 deze	 zich	
voordoet.	Op	een	later	tijdstip	noteer	je	in	het	schema	in	kernwoorden	wat	de	gebeurtenis	was	en	hoe	je	
deze	hebt	ervaren.	1	keer	per	dag,	6	keer	per	week.	
	
4	 Bonusoefening	
Kies	uit	de	acht	mindfulness	pijlers	er	één	uit	om	in	je	dagelijks	leven	wat	meer	bij	stil	te	staan,	zonder	er	
verder	iets	mee	te	hoeven	doen.	Vaak	geeft	het	bewustzijn	van	dat	je	bijvoorbeeld	uit	gewoonte	aan	het	
oordelen	bent,	al	net	iets	meer	ruimte	om	het	een	keuze	te	laten	zijn.	
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Achtergrond bij MBSR - week 2 

	
‘Verlies	is	een	ervaring	naar	een	nieuwe	weg.	Een	nieuwe	gelegenheid	om	op	een	andere	manier	te	denken.		

Verliezen	is	niet	het	einde	van	alles,	maar	het	einde	van	een	bepaalde	manier	van	denken.		
Wie	ergens	valt,	staat	ergens	ander	weer	op.	Dat	is	de	wet	van	het	leven’.	

	
-	uit:	Spijkerschrift	van	Kader	Abdolah	-		

Mindfulness 
De	 training	 heet	 in	 het	 Amerikaans:	Mindfulness	 Based	 Stress	 Reduction-	 training.	 Letterlijk	 vertaald:	
training	 in	 stressreductie	 op	 basis	 van	 opmerkzaamheid.	 Het	 is	 niet	 eenvoudig	 om	 ‘mindfulness’	
kernachtig	in	het	Nederlands	te	vertalen.	Het	gaat	in	ieder	geval	om	zorgzame	niet-	oordelende	aandacht.	
‘Opmerkzaamheid’	 lijkt	 de	 lading	 goed	 te	 dekken.	 De	 betekenis	 en	 de	 werking	 van	 opmerkzaamheid	
ontdek	je	zelf	tijdens	het	formele	en	informele	oefenen.	Hoe	meer	je	oefent,	hoe	meer	je	zult	ontdekken.		
	
Opmerkzaamheid	 is	 een	 specifieke	manier	 van	 aandacht	 besteden	 aan	 wat	 er	 in	 het	 huidige	moment	
gebeurt.	 Het	 uitgangspunt	 is	 dat	 iemand	 zichzelf	 het	 beste	 kan	 helpen	 en	 dat	 binnen	 iedereen	 de	
mogelijkheden	daartoe	aanwezig	 is.	Zorgzame	aandacht	kun	 je	als	zodanig	een	zelfhelende	behandeling	
noemen,	waarbij	de	training	tegelijkertijd	de	‘behandeling’	is	of	misschien	beter:	waarbij	de	training	ook	
een	 oefening	 is	 in	 het	 ontdekken	 van	 wat	 voor	 jou	 in	 het	 huidige	 moment	 het	 beste	 is	 om	 te	 doen.	
Opmerkzaamheid	 brengt	 jezelf	 dichterbij	 ‘jezelf’	waardoor	 jij	 jezelf	 beter	 leert	 kennen	 en	 steeds	 beter	
weet	wat	het	beste	voor	jou	is	in	ieder	moment.			
	
Zorgzame aandacht staat voor een bepaalde intentie 
De	beoefenaar	neemt	bewust	het	besluit:	

v om	gedurende	langere	tijd	
v aandacht	te	besteden	
v aan	wat	zich	ook	maar	aandient	
v in	lichaam	en	geest	

	
Dit	besluit	zal	steeds	opnieuw	genomen	moeten	worden.	Dit	proces	van	aandacht	geven	gaat	niet	vanzelf.	
Het	kost	in	het	begin	veel	tijd,	aandacht	en	energie.	Maar	hoe	vaker	je	oefent,	hoe	vaker	het	ook	als	vanzelf	
tijdens	je	dagelijkse	bezigheden	gebeurt.		
	
Tijdens	het	formele	oefenen	ontdek	je	dat	wisselende	gewaarwordingen	in	je	lichaam	en	bewustzijn	op	de	
voorgrond	 komen	 en	 na	 langere	 of	 kortere	 tijd	 ook	 weer	 naar	 de	 achtergrond	 zakken.	 Soms	 zijn	 er	
voortdurend	 lichamelijke	 signalen;	 op	 andere	 momenten	 kun	 je	 gevangen	 zijn	 in	 drukke	
gedachtenspinsels.	
	
We	onderscheiden:	

v gedachten,	denken;	
v Lichamelijke	gewaarwordingen	of	sensaties;	
v gevoelens,	emoties,	gemoedstoestanden;	
v informatie	die	via	de	zintuigen	tot	ons	komt,	zoals	zien,	horen,	voelen,	ruiken	en	proeven.	

 
Zorgzame aandacht staat voor een bepaalde manier van aandacht geven 
Daarbij	probeert	de	beoefenaar	puur	en	objectief	waar	te	nemen	wat	er	is,	zonder	oordelen,	te	fantaseren,	
te	denken	over,	ter	interpreteren	of	het	anders	te	willen	hebben	dan	dat	het	nu	is.	Belangrijke	aspecten	
hierbij	zijn:	
	



©	MBSR	Reader	Eva	Kam	 14	

Niet	hoeven:	
>		 doelgericht	zijn	
>		 oordelen	
>	 kritiseren	
>	 vasthouden	
>	 het	anders	willen	hebben	dan	dat	het	nu	is	
	
Maar	wel:	
>	 de	open	geest	van	een	beginner	die	elke	gebeurtenis	tegemoet	treedt	alsof	het	de	eerste	keer	is;	
>	 vertrouwen	dat	je	goed	bezig	bent:	een	vergissing	of	een	misverstand	is	een	kans	om	iets	te	leren;	
>	 ieder	object	toelaten	in	de	aandacht,	erbij	blijven	door	het	op	te	merken,	en	dan	te	laten	gaan;	
>	 open	aandacht	waarin	alles	wat	zich	meldt	welkom	is;	aanvaarding	van	wat	er	is,	ook	al	is	dat	wat	
	 zich	meldt	soms	helemaal	niet	leuk.		
>	 een	mild	oog	hebben	voor	onze	menselijke	(on)handigheden;	
>	 geduld	en	humor.	
	
Belang van helder waarnemen 
De	manier	waarop	we	de	dingen	waarnemen	bepaalt	in	grote	mate	hoe	we	erop	reageren.	Zo	kunnen	we	
iets	 heel	 groot	 en	 zwaar	maken	 en	 er	 als	 een	 berg	 tegenop	 zien.	 Of	 we	 kunnen	 het	 juist	 onbelangrijk	
maken	en	negeren.	Dit	geldt	ook	voor	pijn	en	ziekte,	stress	en	drukte	in	het	dagelijks	leven	of	deelname	
aan	deze	training	en	de	discipline	die	daarvoor	nodig	is.		
	
Niet	 alleen	 de	 spanningsbron	 op	 zichzelf,	 maar	 ook	 de	 manier	 waarop	 we	 die	 waarnemen	 en	 erop	
reageren,	bepalen	de		intensiteit	van	onze	ervaringen.	De	uitdaging	is	om	de	dingen	te	zien	zoals	ze	zijn.	
Pas	dan	kunnen	we	onze	reactie	afstemmen	op	wat	werkelijk	is.	

Inspiratie: Het gladde meer 

	

Twee soorten oefenen 
Zoals	 al	 eerder	 in	 deze	 reader	 naar	 voren	 is	 gekomen,	 zijn	 er	 twee	 soorten	manieren	 van	mindfulness	
beoefenen;	de	formele	en	de	informele	manier	van	oefenen.	Hieronder	nog	extra	uitleg	over	het	verschil	
tussen	deze	twee	soorten	manieren	van	oefenen.	
 
 
 

Het	gladde	meer	
	
De	geest	is	als	een	glad	meer.	Als	er	een	wol	overdrijft,	weerspiegelt	deze	in	het	meer	en	zodra	de	wolk	
voorbij	is,	dan	is	ook	het	spiegelbeeld	in	het	meer	verdwenen.		
	
Het	meer	blijft	niet	namijmeren	over	de	wolk.	Het	vraagt	zich	niet	af	waar	de	wolk	naartoe	gaat;	het	zit	
niet	met	wrok	omdat	de	wolk	geen	leuke	vorm	had;	als	er	regen	valt,	valt	er	regen,	als	de	zon	schijnt,	
dan	schijnt	de	zon.		
	
Het	stil	waarnemen	van	de	het	komen	en	gaan	van	vormen	en	kleuren,	de	voortdurend	veranderende	
fenomenen	van	het	bestaan.	
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Formele oefening 
De	formele	oefening	houdt	in	dat	je	gedurende	een	bepaalde	tijd	van	de	dag,	op	een	rustige	plek	zittend	of	
liggend,	uitsluitend	bezig	bent	met	het	oefenen	van	zorgzame	aandacht.	Dit	is	nodig	om	je	vaardigheid	in	
langdurige	aandacht	en	concentratie	te	ontwikkelen	en	te	leren	van	je	ervaringen.	
	
Informele oefening 
Hiermee	wordt	het	toepassen	van	zorgzame	aandacht	in	je	dagelijks	leven	bedoelt,	door	middel	van	kleine	
bewuste	momenten	 van	 aandacht.	 Deze	 helpen	 je	 om	 steeds	 intensiever	 te	 worden	 in	 het	 vinden	 van	
mogelijkheden	om	je	niet	op	te	laten	jutten	of	spanning	de	kans	te	geven	om	te	escaleren.	Door	regelmatig	
informeel	te	oefenen	leer	je	je	eigen	specifieke	behoeften	en	eigenaardigheden	kennen.	
	
Hoe	regelmatiger	je	formeel	oefent,	hoe	opmerkzamer	je	in	het	dagelijks	leven	wordt.		

Inhoudelijke ondersteuning 
Het een is niet beter dan het ander 
Het	idee	dat	aandacht	voor	de	ademhaling	beter	is	dan	aandacht	voor	emoties	en	gedachten,	is	een	bekend	
misverstand.	Het	 is	 namelijk	 zo,	 dat	 alles	welkom	 is,	 hoe	 het	 ook	 is.	 Je	 hoeft	 niets	weg	 te	 duwen	 of	 te	
ontkennen	en	je	hoeft	niets	na	te	jagen	wat	je	wilt	hebben.	
	
Drie belangrijke ingrediënten 
Uiteindelijk	 kan	 je	 vanuit	 je	 eigen	 ervaring	 gaan	 waarnemen	 wat	 er	 verandert,	 door	 regelmatig	
(in)formeel	 te	oefenen	en	door	de	suggesties	van	deze	reader	 te	volgen.	De	 training	betekent	 jezelf	een	
kans	 geven,	 ook	 op	momenten	 dat	 het	 niet	 prettig	 voelt	 en	 in	 de	 ‘begin	 fases’	 waarin	 er	 niets	 lijkt	 te	
gebeuren,	of	juist	in	de	hectische	fases	waarin	alles	alleen	maar	erger	lijkt	te	worden.	
Om	hier	doorheen	te	komen,	vraagt	om	drie	belangrijke	ingrediënten:	
>	 de	intentie	om	te	oefenen;	
>	 nieuwschierigheid;	
>		 toewijding.	
	
Over gemoedsrust 
In	de	mindfulness	training	heb	je	de	intentie	om	open	te	staan	voor	alles	wat	zich	aandient,	waarbij	je	leert	
om	je	gemoedsrust	te	bewaren,	onafhankelijk	van	de	aard	van	de	gevoelens,	gedachten	of	externe	prikkels	
die	 zich	aandienen.	Het	 is	deze	grotere	gemoedsrust	 die	 je	 lichaam	de	kans	geeft	om	 te	herstellen	waar	
mogelijk,	waardoor	je	meer	plezier	kunt	krijgen	in	je	bestaan	en	de	mensen	om	je	heen.		
	
Tijd voor jezelf durven te nemen 
Het	is	niet	altijd	makkelijk	om	dagelijks	een	uur	vrij	te	maken	en	een	rustige	plek	te	vinden	om	te	kunnen	
oefenen.	Sommige	mensen	hebben	veel	moeite	met	het	nemen	van	tijd	voor	zichzelf.	Het	maakt	dat	je	je	
soms	 schuldig	 voelt.	 Of	 het	 geeft	 je	 het	 gevoel	 dat	 dit	 er	 ook	 nog	 eens	 bij	 komt.	Welke	moeite	 je	 ook	
tegenkomt,	 het	 zijn	 ervaringen	 om	 bij	 stil	 te	 staan	 en	 je	 af	 te	 vragen	 welke	 keuze	 je	 wilt	 maken.	
Uiteindelijk	 gaat	 het	 niet	 alleen	 om	dagelijkse	 beoefening,	maar	 ook	 om	 een	 andere	manier	 van	 in	 het	
leven	staan.		
	
Suggesties die een ieder met een onrustig bestaan of met een volle agenda kan 
gebruiken 
Gebruik	veel	 voorkomende	en	bekende	 signalen	om	de	 in-	 en	uitademing	en	 je	 lichaam	gewaar	 te	 zijn,	
bijvoorbeeld	op	het	moment	dat	de	telefoon	gaat,	als	je	de	vergaderzaal	binnenkomt,	als	je	een	deur	open	
en	dicht	doet,	het	moment	dat	de	kinderen	naar	school	gaan,	als	 je	bij	de	bushalte	staat	te	wachten,	het	
eten	klaarmaakt	of	koffie	en	thee	zet.		
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Achtergrond informatie 
Pijn, ziekte en aandachttraining 
Als	 samenleving	 lijken	we	 een	 afkeer	 van	 pijn	 en	 ziekte	 te	 hebben.	 Alleen	 al	 de	 gedachte	 eraan	 roept	
negatieve	reacties	op.	Maar	pijn	en	ziekte	horen	bij	het	 leven,	Deze	afkeer	 lijkt	te	maken	te	hebben	met	
ons	idee	dat	pijn	en	ziekte	hetzelfde	is	als	lijden.	Lijden	is	echter	maar	een	van	de	mogelijk	antwoorden	op	
pijn.	
	
Weinig	pijn	kan	groot	lijden	veroorzaken.	Bijvoorbeeld	wanneer	we	bang	zijn	dat	de	pijn	te	maken	heeft	
met	een	ernstige	ziekte.	Dezelfde	pijn	heeft	nauwelijks	last	wanneer	we	ons	erg	geen	zorgen	over	maken.	
Niet	alleen	de	pijn	zelf	bepaalt	de	mate	van	ons	lijden,	maar	ook	hoe	we	ernaar	kijken	en	erop	reageren.	
Een	bekend	gezegde	luidt:	men	lijdt	het	meest	aan	het	lijden	dat	men	vreest.	
	
Aanhoudende	pijn	en	ziekte	kan	de	kwaliteit	van	ons	leven	uithollen.	Als	jij	hiermee	te	maken	hebt,	heb	je	
vast	 al	 verschillende	manieren	 uitgeprobeerd	 om	 ermee	 om	 te	 gaan.	 Afleiding	 zoeken	 helpt	 niet	 altijd.	
Negeren	kan	ertoe	leiden	dat	je	te	veel	doet,	waardoor	je	meer	last	krijgt.	En	wanneer	je	niets	meer	doet	
om	verergering	van	de	klachten	te	voorkomen,	regeren	de	angst	en	het	lijden.	Bovendien	loop	je	het	risico	
dat	de	conditie	van	je	lichaam	achteruit	gaat	door	gebrek	aan	beweging.	
	
Mindfulnesstraining	is	een	andere	benadering.	Het	vraagt	ons	om	waar	te	nemen	wat	er	is.	Om	met	onze	
aandacht	naar	de	 lichamelijke	sensaties	van	pijn	en	ziekte	 toe	 te	gaan	en	erbij	 te	blijven	door	het	op	te	
merken	 en	 vervolgens	 te	 laten	 zijn.	 Pijn	 en	 ziekte	 zijn	 er	 immers	 toch	 dus	waarom	 zouden	we	 ze	 niet	
onderzoeken	 en	 beter	 leren	 kennen?	 Zo	 kun	 je	 ontdekken	 dat	 pijn	 en	 ziekte	 niet	 hetzelfde	 zijn	 als	 je	
gedachten	en	gevoelens	over	pijn	en	ziekte.	Sterker	nog:	 je	bent	niet	 je	pijn;	 je	bent	veel	meer	dan	dat,	
namelijk	een	mens	die	met	pijn	en	ziekte	geconfronteerd	wordt	en	daar	op	een	bepaalde	manier	mee	om	
moet	leren	gaan.	
	
Wanneer	je	met	zorgzame	aandacht	op	de	pijn	gericht	bent,	ervaar	je	misschien	een	centrum	van	kalmte	
in	 jezelf,	 van	waaruit	 je	 lichamelijke	 sensaties,	 gedachten,	 gevoelens	 of	 iets	 anders	waarneemt.	 Je	 zult	
merken	dat	gedachten	en	gevoelens	over	pijn	en	ziekte	veranderen	door	de	tijd	heen.	Ze	komen	en	gaan.	
	
Ook	 lichamelijke	 sensaties	 van	 pijn	 en	 ziekte	 veranderen	 door	 de	 tijd	 heen	 en	 zelfs	 van	 moment	 tot	
moment.	Je	leert	zien	hoe	het	op	het	moment	werkelijk	met	je	is.	Door	goed	naar	je	lichaam	te	luisteren	
kun	je	je	leven	zo	organiseren	dat	je	je	zo	heilzaam	mogelijk	tot	pijn	en	ziekte	leert	verhouden.		

Inhoudelijke ondersteuning: de driehoek van gewaarzijn 
																																	Gedachten	
	
	
	
	
	
	
Gevoelens/	emoties	 Fysieke	sensaties	
	
Gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen 
Het	kan	soms	best	ingewikkeld	zijn	om	voor	jezelf	uiteen	te	zetten	wat	nu	een	gedachte	is,	een	gevoel	of	
een	 lichamelijke	 gewaarwording.	 Daarom	 vind	 je	 hieronder	 een	 aantal	 voorbeelden	 hiervan.	 Deze	
voorbeelden	kunnen	 je	ook	behulpzaam	zijn	bij	het	 invullen	van	het	schema	 ‘plezierige	gebeurtenissen’	
(komende	week)	en	‘onplezierige	gebeurtenissen’	(later	in	de	training).		
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Gedachten	
Beoordelingen:	 	 dit	is	leuk;	dit	vind	ik	vervelend;	wat	ben	ik	langzaam;	de	instructie	gaat	te	snel,	
	 	 	 te	langzaam;	de	stem	irriteert	mij;	…	
	
Toekomst:	 	 dit	leer	ik	nooit;	ik	moet	nog	van	alles	regelen	voor	de	vakantie;	morgen…;	als	ik	
	 	 	 dit	nu	nog	niet	weet,	leer	ik	het	nooit;…	
	
Fantaseren:	 	 misschien	 is	het	morgen	beter	 /	 slechter	/	makkelijker	 /	moeilijker;	 als	 ik	nou	
	 	 	 eens	niet	 dat	 ongeluk	had	gehad,	 dan…;	 	 als	 ik	nou	 eens	niet	 die	 keuze	 zo	had	
	 	 	 gemaakt,	dan…;	als	mijn	baas	nou	eens…dan…;	ik	wou	dat	ik…;	ooit	zal	ik….	
	
Verleden:	 	 had	ik	maar	niet	dat	stuk	taart	gegeten;	waarom	heb	ik	dat	tegen	haar	gezegd?;	
	 	 	 was	ik	maar	nooit	naar	die	afspraak	gegaan;		
	
Vasthouden:	 	 het	voelt	zo	plezierig,	ik	wil	dit	niet	loslaten;	het	was	zo	fijn	toen…,	waarom	is	het	
	 	 	 nu…;	die	vakantieplek	beviel	zo	goed,	daar	moeten	we	weer	naar	terug;…	
	
Weerzin:	 	 met	die	persoon	wil	 ik	niets	mee	 te	maken	hebben;	dit	gevoel	wil	 ik	niet;	deze	
	 	 	 pijn	wil	ik	niet;	wat	een	stomme	dag,	ik	wil	dat	het	morgen	is.	
	
	
Gevoelens	en	emoties	
Gelukkig:	 	 plezierig,	opgewonden,	uitgelaten,	energiek,	geweldig,	blij,	rust,	kalmte….	
	
Bedroefd:	 	 triest,	lage	energie,	leeg,	miserabel,	niet	gewenst,	ontmoedigd,	niet	gewaardeerd,	
	 	 	 gedesillusioneerd,	beschaamd…	
	
Boos:	 	 	 furieus,	 geïrriteerd,	 walging,	 nijdig,	 pissig,	 verraden,	 geprovoceerd,	 bedrogen,	
	 	 	 ontstemd,	ongenoegen,	onverschillig,	teleurgesteld…	
	
Bang:	 	 	 paniekerig,	geïntimideerd,	kwetsbaar,	bedreigd,	in	de	war,	nerveus,	onzeker…	
	
Verward:	 	 vaag,	 zonder	 richting,	 verbijsterd,	 verscheurd,	 besluiteloos,	 afgeleid,	 mistig,	
	 	 	 ongeorganiseerd,	tweeslachtig,	twijfelachtig…		
	
Lichamelijke	gewaarwordingen	of	fysieke	sensaties:	
Tintelen,	 prikkelen,	 jeuk,	 kriebel,	 kloppen,	 strak,	 los,	 scherp,	 dof,	 stromen,	 warmte	 koude,	 hard,	 zacht,	
kippenvel,	ontspannen	gespannen,	stijfheid,	zwaarte,	lichtheid,	meegeven,	bewegen,	stil,	zwellen,	krimpen,	
droog,	nat…	
	
pijn	en	vermoeidheid	–een	verhaal	apart:	
Het	lijkt	zo	voor	de	hand	te	liggen	om	pijn	en	vermoeidheid	in	te	delen	bij	de	opsomming	van	lichamelijke	
sensaties.	Maar	bij	zorgzame	aandacht	blijken	ze	uit	een	mengeling	van	sensaties	te	bestaan.	De	kwaliteit	
van	die	sensaties	verandert	in	de	tijd,	soms	zelfs	per	seconde	dat	je	de	aandacht	richt.	Zie	ook	het	stukje	
over	Pijn,	ziekte	en	aandachttraining	bij	Achtergrond	op	de	vorige	bladzijde.		
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Schema: Denk/Doe- modus versus Voel/Zijn-modus 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bonusoefening: De acht pijlers van de mindfulnesstraining 
Wellicht	voel	je	je	aangesproken	door	een	bepaalde	pijler;	juist	omdat	je	misschien	het	tegenovergestelde	
ervaart.	Misschien	 is	 er	meer	 ongeduld	dan	 geduld,	meer	 onzekerheid	dan	 vertrouwen,	 altijd	maar	het	
kritisch	(ver)oordelen	in	plaats	van	hiervan	vrij	te	zijn,	altijd	maar	doen,	in	plaats	van	zijn.		
	
Je	kunt	dan	juist	deze	pijler	kiezen	om	in	je	dagelijks	leven	eens	bij	stil	te	staan,	op	het	moment	dat	het	
zich	 aan	 je	 voordoet.	 Zonder	 dat	 je	 er	 verder	 iets	 mee	 hoeft	 te	 doen.	 Zo	 kun	 je	 informeel	 ook	 je	
opmerkzaamheid	bewuster	maken	en	je	levenshouding	wat	meer	bewust	maken	en	verrijken,	juist	door	
er	meer	ruimte	aan	te	geven.	In	deze	ruimte	kan	keuzevrijheid	makkelijker	groeien.		
De	acht	pijlers	van	de	mindfulnesstraining	
1	 Niet	hoeven	oordelen	
2	 Geduld	
3	 Eindeloos	opnieuw	beginnen;	een	frisse	blik	
4	 Vertrouwen	
5	 Niet	hoeven	streven	
6	 Aanvaarding	
7	 Er	laten	zijn,	loslaten	

DENKEN/DOEN	

VOELEN/ZIJN	

Denken:	
Vergelijken	
Plannen	
Analyseren		
Oordelen	
Doelen	stellen	
Herinneren	
	
Doen:	
Streven	naar	iets	anders	
Verleden	of	toekomst	
Automatische	piloot	
Vernauwing	
Nog	meer	je	best	doen	
Moeten	en	willen	
Sympathisch	zenuwstelsel	

Voelen:	
Horen	
Ruiken	
Zien		
Proeven	
	
Zijn:	
Aanwezig	zijn	in	dit	moment	
Hier	en	nu	
Bewust	beantwoorden	
Ruimte	
Accepteren	van	grenzen	
Niets	hoeven,	aanwezig	zijn	
Parasypathisch	zenuwstelsel	
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8	 Liefdevolle	vriendelijkheid/	mildheid	

Schema: Opmerkzaam zijn van plezierige gebeurtenissen  
Wees	je	één	week	lang	bewust	van	een	plezierige	of	aangename	gebeurtenis	of	ervaring	terwijl	deze	zich	
voordoet.	Op	een	later	tijdstip	noteer	je	in	het	volgende	schema	in	kernwoorden	wat	de	gebeurtenis	was	
en	hoe	je	deze	hebt	ervaren.		
	
Wat	was	de	
gebeurtenis	of	
de	ervaring?	

Was	je	je	van	het	
aangename	gevoel	
bewust?	Welke	
emoties	of	
stemmingen	waren	
aanwezig?	

Wat	waren	je	
lichamelijke	
gewaarwordingen	
in	detail?	

Welke	gedachten	
had	je	tijdens	de	
gebeurtenis,	als	je	
ze	had?	

Wat	gaat	er	nu,	bij	het	
opschrijven,	in	je	om?	

Maandag	 	 	 	 	

Dinsdag	 	 	 	 	

Woensdag	 	 	 	 	
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Donderdag	 	 	 	 	

Vrijdag	 	 	 	 	

Zaterdag	 	 	 	 	

Zondag	 	 	 	 	

	
Opmerkelijkheden:	
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Inspiratie- De Herberg 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Dit	mens-zijn	is	als	een	herberg.	
Elke	dag	komen	er	nieuwe	gasten.		
	
Een	vreugde,	een	depressie,	een	slechte	bui,		
er	daagt	even	een	bewustzijn	
als	een	onverwachte	bezoeker.	
	
Verwelkom	ze	en	bied	allen	een	gastvrij	onthaal!	
Ook	al	zijn	zij	een	drom	smarte	
die	met	geweld	alle	meubels	
plunderen	uit	je	huis,	
	
behandel	toch	elke	gast	met	respect.	
Misschien	haalt	hij	je	leeg	
voor	een	nieuw	genoegen.	
	
De	sombere	gedachte,	de	schaamte,	het	venijn,	
begroet	ze	lachend	bij	de	deur	
en	nodig	hen	binnen.	
	
Wees	dankbaar	voor	wie	er	maar	komt,	
want	ieder	wordt	gestuurd	
als	gids	uit	het	onbekende.	
	
Rumi	
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MBSR	–	Week	3		
Grenzen	leren	kennen	

Huiswerk week 3 

Formele oefening 
	
1	 De	Lichaamsverkenning	en	de	Bewegingsoefeningen	liggend	
	 >	 1	keer	per	dag,	6	keer	per	week,	afwisselend	om	de	dag	
	 >	 aan	de	hand	van	audiobestand	1,	de	Lichaamsverkenning,	en	audiobestand	2		
	 	 Bewegingsoefeningen	liggend	
	 >	 duur:	audiobestand	1	ongeveer	45	minuten,	audiobestand	2	ongeveer	50	minuten	
	
2	 Zitten	met	aandacht	voor	de	beweging	van	de	adem	
	 >		 1	keer	per	dag,	6	keer	per	week.	
	 >		 duur:	10	minuten.	Zet	een	wekker.	
	 >	 Kijk	of	je	de	beweging	van	de	adem	gewaar	kunt	zijn.	Wanneer	je	bent	afgeleid,	merk	dat	
	 	 dan	vriendelijk	op	en	breng	de	aandacht	weer	terug	naar	de	adembeweging	waar	jij	die	
	 	 fysiek	voelt.	
	 >		 Tip:	lees	op	p.	10	Er	is	ruimte	nodig	om	formeel	te	oefenen		

Informele oefening 
	
1	 Invullen	van	het	schema	‘onplezierige	gebeurtenissen’	(zie	v.a.	p.30).	
Wees	je	elke	dag	bewust	van	een	onplezierige	of	onaangename	gebeurtenis	of	ervaring	terwijl	deze	zich	
voordoet.	Op	een	later	tijdstip	noteer	je	in	het	schema	in	kernwoorden	wat	de	gebeurtenis	was	en	hoe	je	
deze	hebt	ervaren.	1	keer	per	dag,	6	keer	per	week.	
	
2	 Merk	op	wanneer	je	in	een	automatische	reactie	of	patroon	schiet.	
Wat	merk	je	op?	Heb	je	ergens	misschien	een	voorkeur	voor,	wil	je	ergens	meer	van	hebben,	of	heb	je	juist	
ergens	een	afkeer	van,	wil	 je	ergens	vanaf?	Onder	welke	omstandigheden	gebeurt	het?	Wat	haalt	je	weg	
van	jezelf?	
	
3	 Probeer	 gedurende	 de	 dag	 momenten	 te	 ‘vangen’	 door	 aandachtig	 aanwezig	 te	 zijn,	 in	 het	
	 moment.	
	
4	 Tip:	schaf	een	notitieboekje	aan	waarin	je	reflecties,	zoals	bij	bovenstaande	vragen,	kunt	noteren.		
	
5	 Bonusoefening:	verken	je	innerlijke	behoefte	via	de	oefening	van	het	innerlijk	kompas.	
	
Ter	informatie:	Het	komt	regelmatig	voor	dat	deelnemers	zich	ervan	bewust	worden	dat	ze	weinig	ruimte	
en	 aandacht	 geven	 een	 juist	 plezierige	 ervaringen	 en	 gebeurtenissen	 in	 het	 dagelijks	 leen,	 een	 van	 de	
informele	oefeningen	van	vorige	week.	Als	je	merkt	dat	dit	ook	voor	jou	geldt,	dan	wil	ik	je	aanmoedigen	
om	rustig	verder	te	gaan	met	deze	informele	beoefening.	
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Achtergrond bij MBSR - week 3 
	

‘De	ochtendwind	verspreidt	haar	verse	geur.		
We	moeten	opstaan	en	die	innemen,	

Die	wind	die	ons	laat	leven.	
Adem,	voordat	hij	weg	is’	

	
-	Rumi	-		

Mogelijkheden en grenzen  
Om	 met	 pijn,	 ziekte	 en	 verminderde	 belastbaarheid	 om	 te	 kunnen	 gaan,	 ontwikkelen	 we	 allerlei	
strategieën,	zoals:	
	
	 >	 het	vermijden	van	beweging	of	activiteiten;	
	 >	 in	stilte	de	pijn/	last	dragen	en	geen	aandacht	besteden	aan	je	grenzen;	
	 >	 steeds	weer	uitproberen	of	je	nog	het	niveau	van	vroeger	haalt;	
	 >		 afwisselend	ertegen	vechten	of	jezelf	hopeloos	en	hulpeloos	voelen;	
	 >		 alles	zelf	willen	doen.	
	
Kenmerkend	 van	 al	 deze	 strategieën	 is	 dat	 we	 uitgaan	 van	 gewoontes,	 gedachten	 en	 gevoelens.	 We	
anticiperen	 vooraf	 op	 pijn	 en	 ziekte	 of	 we	 reageren	 er	 achteraf	 op.	We	 varen	 vaak	 niet	 meer	 op	 ons	
innerlijk	kompas,	dat	aangeeft	hoe	het	nú	met	ons	is.	
	
In	de	training	leer	je	juist	om	op	het	moment	zelf	waar	te	nemen	hoe	iets	voor	je	is.	Ieder	moment	is	weer	
anders.	 Je	 lichaam	 is	 hierbij	 de	 directe	 informatiebron.	 Door	 op	 het	 moment	 zelf	 aandachtig	 naar	 je	
lichaam	te	luisteren,	weet	je	of	je	werkt	binnen	je	mogelijkheden,	of	dat	je	balanceert	op	je	grens,	en	of	je	
deze	grens	overschrijdt.	Train	jezelf	om	gevoelig	te	worden	voor	deze	signalen.		
	
Wanneer	 we	 bewust	 zijn	 van	 onze	 mogelijkheden	 en	 grenzen,	 kunnen	 we	 op	 het	 moment	 zelf	 beter	
keuzes	maken.	Dit	geldt	specifiek	voor	lichamelijk	belasting,	maar	ook	voor	de	belasting	van	andere	aard	
waarmee	we	in	het	dagelijks	leven	voortdurend	te	maken	hebben.	Denk	bijvoorbeeld	aan	het	beroep	dat	
op	je	wordt	gedaan	door	anderen,	werkdruk,	overzicht	houden	bij	een	volle	agenda	of	reizen	in	een	volle	
en	drukke	trein.		
	
Mogelijkheden en grenzen tijdens de bewegingsoefeningen 
Het	 doen	 van	 de	 bewegingsoefeningen	 in	 de	 training	 helpt	 je	 om	 signalen	 waar	 te	 nemen	 terwijl	 je	
beweegt.	De	oefeningen	komen	uit	de	Hatha-	Yoga,	een	zachte	vorm	van	yoga.	Je	komt	meer	te	weten	over	
je	mogelijkheden	en	je	grenzen	door	zorgzaam	en	zorgvuldig	te	luisteren	naar	wat	je	lichaam	aangeeft.	

Inhoudelijke ondersteuning 
Bij	het	doen	van	een	bepaalde	beweging	gaat	het	om:	
	 >	 het	verkennen	van	de	mogelijkheden	in	het	huidige	moment;	
	 >	 het	verkennen	van	gewaarwordingen,	gedachte,	gevoelens	vóór,	tijdens	en	na	de		
	 	 beweging;	
	 >	 aandacht	voor	de	adembeweging.	
	
Als	je	merkt	dat	je	de	oefeningen	op	wilskracht	doet,	kijk	dan	eens	hoe	dat	voelt.	Je	zou	de	oefening	ook	
eens	met	ontspannen	aandacht	kunnen	doen.	Als	je	ontdekt	dat	je	allerlei	manieren	hebt	om	weg	te	gaan	
bij	 onaangename	 sensaties,	 gevoelens	 en/of	 gedachten,	 blijf	 daar	 dan	 eens	 bij.	 Deze	 ontdekking	 is	 een	
goed	teken!	Nodig	jezelf	uit	je	grenzen	te	verkennen.		



©	MBSR	Reader	Eva	Kam	 24	

De grens is je leraar! 
Ø Als	je	ver	onder	je	grens	oefent,	dan	leer	je	niet	en	geef	je	jezelf	onvoldoende	kansen;	
Ø Als	je	op	je	grens	werkt,	dan	voel	je	jezelf	en	ontdek	je	je	(on)mogelijkheden;	
Ø Als	je	voorbij	je	grens	werkt,	dan	beschadig	je	jezelf.	

	
Blijf nieuwsgierig! 
Blijf	 nieuwsgierig	 naar	welke	 kwaliteiten	 je	NU	 ervaart,	 deze	 seconde,	 op	dit	moment,	 op	deze	dag,	 op	
deze	plek,	met	deze	mensen,	na	die	gebeurtenis	et	cetera.	
Blijf	zo	wakker	dat	je	er	met	je	aandacht	bij	bent	als	er	een	verandering	optreedt.	Geef	je	lichaam	de	tijd	en	
gelegenheid	 om	zijn	 verhaal	 aan	 je	 te	 vertellen,	 en	 geef	 jezelf	 de	 gelegenheid	 om	echt	 te	 luisteren,	 hoe	
onwennig	dit	misschien	in	het	begin	zal	voelen.	Kom	in	contact	met	je	lichaam.	
	

Ø Let	op	de	beweging	van	de	adem.	
Ø Wat	merk	je	op	in	het	lichaam?	
Ø In	 de	 begeleiding	worden	 aanwijzingen	 gegeven.	 Voel	 je	 vrij	 om	 naar	 eigen	mogelijkheden	 de	

aanwijzingen	al	dan	niet	op	te	volgen	of	aan	te	passen.		
Ø Beweeg	vriendelijk	 en	onderzoekend	naar	 je	 grens	 toe,	 eerder	 voorzichtig	dan	overmoedig.	De	

kunst	is	om	precies	je	grens	op	te	zoeken	en	daar	al	ademend	met	je	aandacht	bij	te	zijn.	
Ø Je	kan	alles	wat	je	opmerkt	als	het	ware	begroeten.	Geef	ruimte	aan	je	verwondering.	
Ø Vermijd	elke	houding	waarvan	 je	weet	dat	die	pijn	geeft.	Experimenteer	heel	 voorzichtig	 als	 je	

twijfelt.	
Ø Wanneer	je	besluit	een	oefening	niet	te	doen,	doe	haar	dan	in	gedachten	mee	en	ga	na	wat	voor	

reacties	dit	in	je	oproept.	
Ø Adem	 terwijl	 je	 beweegt.	 In	 elke	 houding	 kan	 je	 ontspannen	 door	 in	 te	 ademen	 naar	 het	

gespannen	gebied,	en	bewust	daarvandaan	uit	te	ademen;	misschien	ontstaat	er	iets	van	ruimte	of	
beginnende	ontspanning.	

Ø Je	kan	de	mate	van	inzet	doseren:	je	kan	je	hele	arm	optillen,	maar	ook	allen	je	hand,	of	alleen	je	
vinger.	

	
Niet	ondersteunend:	

Ø Jezelf	een	doel	willen	stellen	hoever	je	vandaag	moet	komen.	
Ø Vergelijken	met	wat	je	gisteren,	een	jaar	geleden	of	vroeger	kon.	
Ø Beter	willen	zijn	dan	je	buurman/	buurvrouw.	

	
Wel	ondersteunend:	

Ø Je	grenzen	zacht	en	vriendelijk	benaderen.	
Ø Je	 laten	 verassen	 door	 wat	 zich	 tijdens	 de	 bewegingen	 aandient,	 zonder	 het	 anders	 te	 willen	

hebben	dan	hoe	het	nu	is.	

Achtergrond Informatie 
Bewegen bij gezondheidsproblemen 
Voor	mensen	met	 gezondheidsproblemen,	 is	 het	 belangrijk	 je	 grenzen	 goed	 te	 leren	waarnemen	 en	 te	
weten	in	hoeverre	je	 jezelf	kan	belasten.	Wanneer	spieren	te	weinig	of	niet	worden	gebruikt,	neemt	het	
aantal	 spiervezels	 af,	 ze	 worden	 korter,	 verliezen	 kracht	 en	 spanning	 en	 worden	 gevoeliger	 voor	
blessures.	 Mogelijk	 heeft	 gebrek	 aan	 beweging	 voor	 langere	 tijd	 ook	 invloed	 op	 gewrichten,	 botten,	
bloedvaten	en	zenuwen.	
	
Ook	 kunnen	 we	 ertoe	 neigen	 om	 onszelf	 meer	 te	 belasten	 dan	 goed	 voor	 ons	 is.	 Beschadiging	 of	
beperkende	 verandering	 van	 spieren,	 pezen,	 botten,	 zenuwstelsels	 en	 doorbloeding	 kunnen	 het	 gevolg	
zijn.		
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Yogaoefeningen	 verbeteren	 de	 kracht	 en	 flexibiliteit	 van	 spieren	 en	 gewrichten.	 Ze	 helpen	 ons	 om	
opnieuw	 contact	 te	maken	met	 de	 bewegingsmogelijkheden	 van	 het	 lichaam.	 Ze	 stimuleren	 ons	 om	de	
realiteit	van	onze	gezondheidstoestand	onder	ogen	te	komen	en	deze	te	accepteren.	
	
Werken	 met	 mogelijkheden	 en	 grenzen	 kan	 confronterend	 zijn.	 Het	 kan	 aanleiding	 geven	 tot	 allerlei	
gedachten	en	gevoelens.	En	deze	beïnvloeden	op	hun	beurt	de	waarneming	van	onze	mogelijkheden	en	
grenzen.	 Door	 met	 aandacht	 bewegingsoefeningen	 te	 doen,	 kunnen	 we	 onszelf	 beter	 leren	 kennen:	
bijvoorbeeld	de	neiging	tot	het	beoordelen	van	je	prestaties	of	fantaseren	over	je	mogelijkheden.	Voel	je	
weerzin	en	wat	doe	je	daarmee?	Is	er	sprake	van	boosheid,	angst	of	verdriet	wanneer	je	grenzen	ervaart?	
Ben	 je	 blij	 wanneer	 iets	 lukt?	 Neem	 deze	 reacties	 waar,	 registreer	 ze	 en	 ga	 dan	 weer	 terug	 naar	 de	
oefening:	het	leren	kennen	van	je	lichaam.		
	
Door	 lichaamssignalen,	 gedachten	 en	 gevoelens	 gewaar	 te	 zijn,	 zal	 je	 ook	 merken	 wanneer	 deze	
veranderen.	Ieder	moment	is	nieuw.	Oefen	ieder	moment	met	de	frisse	blik	van	een	beginner	die	voor	het	
eerst	dit	moment	waarneemt.		
	
Vermijden 
In	het	begin	kan	het	moeilijk	zijn	om	de	aandacht	te	richten	en	te	houden	bij	ervaringen	die	je	tot	nu	toe	
juist	 vermeed.	 Juist	 omdat	 die	 ervaringen	 zo	 onaangenaam	 zijn.	 Dit	 is	 heel	 menselijk	 en	 soms	 –	 voor	
kortere	tijd	–	ook	heel	bruikbaar.	
	
Voorbeelden	van	vermijden	zijn	o.a.	:	
>	 in	slaap	vallen;	
>	 stoppen	met	de	oefening;	
>		 bedenken	waarom	je	vandaag	toch	eigenlijk	niet	hoeft	te	oefenen;	
>		 fantaseren	over	wat	je	zou	kunnen	doen	als	dit	er	niet	was;	
>	 overactief	worden	om	niet	te	voelen	hoe	moe	je	bent;	
>	 zo	laat	mogelijk	opblijven	om	als	een	blok	in	slaap	te	kunnen	vallen,	zodat	je	je	lichaam	niet	hoeft	
	 te	voelen;	
>	 oefenontwijkend	gedrag	zoals	eten	wanneer	je	geen	honger	hebt.	
	
Wellicht	begin	je	te	ontdekken	wat	je	meestal	vermijdt.	Misschien	begin	je	ook	patronen	in	je	lichaam	te	
ervaren,	 zoals	 spierspanning,	 ondiepe	 ademhaling,	 steeds	 in	 slaap	 vallen	 als	 je	 op	 een	 bepaalde	 plaats	
komt	in	de	lichaamsverkenning.	
	
Op	langere	termijn	blijkt	vermijden	vaak	een	prijskaartje	te	hebben:	extra	spierspanning	in	het	lichaam;	
verdoven	van	jezelf	en	daarmee	van	het	contact	met	de	buitenwereld	en	de	mensen	om	je	heen.	

Experiment 
En als je eens wilt stoppen… 
Je	mag	altijd	stoppen	als	je	het	te	zwaar	vindt	worden.	Forceer	jezelf	nooit.	Niemand	kan	je	precies	zeggen	
waar	jouw	grens	ligt.	Gun	jezelf	het	experiment.	Als	je	met	een	oefening	wilt	stoppen,	omdat	het	echt	niet	
gaat,	ontdek	dan	–	heel	precies-	wat	er	gebeurt	op	het	moment	dat	je	wilt	stoppen:	
	
	 >	 Welke	gedachten	heb	je?	Wat	zeg	je	tegen	jezelf?	
	 >	 Welke	lichamelijke	gewaarwordingen	zijn	er?	
	 >	 Welke	gevoelens	of	emoties	hebben	de	overhand?	
	 >	 Doe	je	met	aandacht,	zodat	je	de	stap	bewust	gaat	maken	(of	toch	niet).	
	
Moedig	jezelf	aan	om	net	iets	meer	tijd	aan	te	brengen	tussen	
	 willen	stoppen			 ç è stoppen 
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Suggesties om jezelf de ruimte te geven zonder op te geven: 
 > zet het audiobestand 5 minuten stil 
 > benoem heel licht en zacht: ‘dit is zwaar’ of ‘dit is verdrietig’ 
 > merk eerst op dat je wilt stoppen. Benoem ‘ik wil stoppen’ (eventueel 2 of 3 keer) en probeer 
  steeds iets meer tijd aan te brengen tussen de wens en de reactie. 
 > spreek met jezelf van te voren af dat je mag stoppen na bijvoorbeeld 10 (of een ander getal) 
  minuten en dat je na die 10 minuten mag kiezen: je mag stoppen en je mag ook doorgaan. 

Achtergrond informatie 
Het innerlijk kompas 
We	leven	in	een	tijd	waar	het	‘denken’	de	boventoon	voert.	Denken	is	nuttig	voor	praktische	oplossingen,	
maar	het	kan	ons	ook	beheersen	en	ons	op	een	dwaalspoor	brengen.	Dan	zijn	we	het	contact	kwijtgeraakt	
met	onze	innerlijke	bron,	het	weten	vanuit	ons	hart,	ons	innerlijk	kompas.		
		
Om	deze	innerlijke	bron	weer	te	kunnen	(leren)	horen,	is	het	aan	ons	om	het	geratel	van	ons	denken	stop	
te	zetten	zodat	er	ruimte	ontstaat	om	te	luisteren	naar	onze	bron.	Het	denken	stopzetten	is	voor	ons	men	
een	hele	opgave,	omdat	we	zo	gewend,	zelfs	misschien	een	beetje	verslaafd	zijn,	aan	het	denken.	Daarom	
is	een	eerste	stap	om	ons	denken	te	vertragen	en	er	minder	door	te	worden	opgeslokt.		
	
We	 leren	 in	 deze	 training	 opmerkzaam	 te	 zijn	 op	 het	 moment	 zelf.	 We	 leren	 met	 behulp	 van	 de	
lichaamsverkenning	en	de	bewegingsoefeningen	ons	lichaam	weer	helemaal	te	bewonen.	In	een	bewoond	
lichaam	is	altijd	een	deel	van	onze	aandacht	gericht	op	het	‘innerlijke	energieveld’	van	ons	lichaam.	Deze	
kennis	bestaat	al	binnen	in	je.	 Je	volgt	dan	niet	meer	de	wilskracht,	die	vanuit	het	denken	komt	en	vaak	
grenzen	overschrijdt,	maar	de	signalen	van	het	lichaam.	We	zijn	alleen	niet	(meer)	gewend	ons	hierop	af	
te	stemmen	en	erop	te	durven	vertrouwen	wat	het	ons	zegt.	Als	je	hier	weer	naar	leert	luisteren,		leer	je	
weten	waar	je	mogelijkheden	en	grenzen	liggen.		

Bonusoefening: Het innerlijk kompas – een experiment 
Ga	zitten,	rug	iets	van	de	leuning	af,	voeten	in	contact	met	de	vloer,	handen	ontspannen	op	je	bovenbenen	
of	in	je	schoot.	Sluit	je	ogen.	Ontspan	de	kaken	en	de	tong.	Voel	de	beweging	van	de	adem.	Blijf	zo	een	paar	
minuten	zitten.	
	
Luister	dan	een	paar	minuten	naar	je	lichaam	en	het	kloppen	van	je	hart.		
	
Hoe	 is	 het	 daarbinnen?	Wat	 hoor	 je?	 Wat	 voel	 je?	 Doe	 een	 kleine	 ‘check-in’	 bij	 jezelf,	 en	 vraag	 jezelf	
vervolgens	dan	eens	af:	waar	ben	ik	aan	toe?	Waar	heb	ik	behoefte	aan?	Wat	heb	ik	nodig?	Waar	heb	ik	zin	
in?	 	 (Dit	 kan	 van	 alles	 zijn…bijvoorbeeld	 slapen,	 rust,	 naar	 buiten,	 natuur,	 lichamelijke	 inspanning,	
intimiteit,	alleen	zijn,	samen	zijn,	eten,	drinken…).	
	
Zeg	dan	in	gedachten	tegen	jezelf:	‘ik	ga	straks	lekker…’	
	
Vervolgens	zeg	je	dit	hardop.	

Achtergrond informatie 
Opmerkzaamheid in het dagelijkse leven  
Het	is	een	hele	uitdaging	om	in	het	dagelijks	leven	van	moment	tot	moment	te	leven	opmerkzaam	te	zijn	
bij	taken,	ervaringen	en	ontmoetingen.	Bijvoorbeeld	wanneer	je	de	tafel	dekt,	fietst,	een	gesprek	voert	of	
wanneer	je	gewoon	in	de	tuin	zit.	
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Als	 je	 iets	 kunt	 benoemen	 of	 voelen,	 kun	 je	 er	 ook	 bewust	 aandacht	 aan	 schenken.	 Een	 activiteit	 of	
ervaring	wordt	dan	helderder	en	echter.	Je	hebt	dat	kunnen	ervaren	bij	het	aandachtig	eten	en	bij	andere	
huiswerkopdrachten	waarbij	je	je	opmerkzaamheid	oefent.		
	
Wanneer	je	regelmatig	oefent	met	opmerkzaam	zijn,	zal	je	merken	dat	je	geest	rustiger	wordt	en	minder	
reactief	is.	Je	zult	ook	merken	dat	je	niet	alleen	meer	gaat	genieten	van	wat	je	doet,	maar	dat	je	ook	meer	
inzicht	in	jezelf	en	in	het	leven	krijgt.	Er	zit	plezier	en	kracht	in	opmerkzaam	aanwezig	zijn.		
	
Wanneer	 we	 niet	 aandachtig	 zijn,	 verliezen	 we	 dat	 heldere	 bewustzijn	 snel	 en	 vallen	 we	 terug	 op	 de	
automatische	 piloot.	 Deze	 terugval	 op	 de	 automatische	 piloot	 komt	 meestal	 door	 een	 vlaag	 van	
ontevredenheid	over	wat	we	op	dat	moment	zien	of	voelen.	We	‘willen’	dat	ongemakkelijke	gevoel	liever	
niet	voelen	en	verbreken	het	contact	met	wat	er	is.	
	
Als	 je	 je	 aandacht	 wilt	 onderhouden,	 zal	 je	 ontdekken	 dat	 je	 jezelf	 er	 steeds	 weer	 opnieuw	 aan	moet	
herinneren.	Dit	doen	we	door	ervoor	te	zorgen	dat	we	zien,	horen,	voelen,	proeven,	ruiken	en	er	zijn-	van	
moment	tot	moment	toetsen	of	we	hier	en	nu	aanwezig	zijn.	Dit	vergt	oefening	om	stap	voor	stap	in	ons	
dagelijks	leven	meer	en	meer	in	het	moment	te	leven.	
	
Het heden ís je leven 
In	feite	bestaat	ons	leven	uit	een	voortdurende	opeenvolging	van	momenten.	Je	kunt	alleen	leven	op	het	
moment	zelf.	Het	heden	ís	je	leven.	De	vraag	is:	hoe	ga	je	ermee	om?	Maak	je	het	moment	zelf	onmisbaar	
en	de	moeite	waard	om	te	leven,	of	laat	je	het	moment	ongezien	en	ongebruikt	wegglippen?		
	
Soms	missen	we	veel	van	onze	plezierigste	momenten,	door	ons	alleen	maar	te	richten	op	de	onplezierige.	
Plezierige	momenten	hebben	vaak	te	maken	met	jezelf	‘thuis	voelen’,	je	verbonden	voelen,	in	contact	zijn	
met	wat	er	is.	Vaak	heeft	het	ook	te	maken	met	niets	willen,	maar	juist	waarderen	wat	er	al	is.	Realiseer	je		
dat	je	ook	plezierige	momenten	kan	ervaren	wanneer	het	niet	goed	of	wanneer	je	pijn	hebt.		

Inspiratie – Twee soorten intelligentie 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Er	zijn	twee	soorten	intelligente:	het	ene	aangeleerd,	
zoals	en	kind	op	school	feiten	en	begrippen	leert	
uit	boeken	en	wat	de	meester	zegt,	
het	vergaren	van	informatie	uit	zowel	de	traditionele	wetenschappen	
als	de	nieuwe	wetenschappen.	
	
Met	zo’n	intelligentie	kom	je	ver	vooruit	in	de	wereld.	
Je	plaatst	je	voor	of	na	anderen,	
al	naar	gelang	je	vermogen	om	informatie	
vast	te	houden.	Met	deze	informatie	kuier	je		
de	kennisgebieden	in	e	uit,	en	worden	steeds	meer	
punten	aangetekend	op	je	kleitabletten.	
	
Er	is	een	ander	kleitablet,	een	dat		
al	compleet	is	en	binnen	in	je	wordt	bewaard.	
Een	bron	die	haar	bronbekken	overstroomt.	Een	frisheid	
in	het	midden	van	je	borst.	Deze	andere	intelligentie	
vergeelt	niet	en	stagneert	niet.	Ze	is	vloeibaar		
en	stroomt	niet	van	buiten	naar	binnen	
door	de	leidingen	van	je	leer-sanitair.	
Dit	tweede	weten	is	een	bron,	
die	opwelt	binnen	in	je	en	naar	buiten	stroomt.	
	
Rumi	
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Inhoudelijke ondersteuning- Yoga, serie 1, liggend 

	

Mindful yoga 1 - liggende oefeningen

1 2

3

4

5

6

7

onderrug tegen de grond gedrukt - inademen onderrug hol - bekken blijft op de grond - uitademen

beide kanten

beide kanten

inademenuitademen
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8 9

10

13 14

11

12

15

beide kanten

beide kanten

beide kanten

beide kanten
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Schema: Opmerkzaam zijn van onplezierige gebeurtenissen 
Wees	 je	 één	week	 lang	 elke	 dag	 bewust	 van	 een	 onplezierige	 of	 onaangename	 gebeurtenis	 of	 ervaring	
terwijl	deze	zich	voordoet.	Op	een	later	tijdstip	noteer	je	in	het	onderstaande	schema	in	kernwoorden	wat	
de	gebeurtenis	was	en	hoe	je	deze	ervaren	hebt.		
	

Wat	was	de	gebeurtenis	
of	de	ervaring?		

Was	je	je	van	het	
onaangename	
gevoel	bewust?	
Welke	emoties	of	
stemming	waren	
aanwezig?	

Wat	waren	je	
lichamelijke	
gewaarwordingen	
in	detail?	

Welke	gedachten	
had	je	tijdens	de	
gebeurtenis,	als	
je	ze	had?	

Wat	gaat	er	nu,	
bij	het	schrijven	
in	je	om?	

Maandag	 	 	 	 	

Dinsdag	 	 	 	 	

Woensdag	 	 	 	 	

Donderdag	 	 	 	 	
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Vrijdag	 	 	 	 	

Zaterdag	 	 	 	 	

Zondag	 	 	 	 	

	
Opmerkelijkheden:	
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MBSR	–	Week	4	
Het	landschap	van	stress	

Huiswerk week 4 

Formele oefening 
	
1	 De	Lichaamsverkenning	en	de	Bewegingsoefeningen	liggend	
	 >	 1	keer	per	dag,	6	keer	per	week,	afwisselend	om	de	dag.	

>	 Aan	 de	 hand	 van	 audiobestand	 1	 de	 Lichaamsverkenning	 en	 audiobestand	 2	
Bewegingsoefeningen	liggend.	

	
2	 Zitten	met	aandacht	voor	de	adembeweging	en	voor	lichamelijke	gewaarwordingen	
	 >	 1	keer	per	dag,	6	keer	per	week.	
	 >		 Duur:	10	minuten.	Zet	een	wekker.	
	 >	 Kijk	of	je	de	beweging	van	de	adem	gewaar	kunt	zijn.	Wanneer	je	bent	afgeleid,	merk	dat	
	 	 dan	vriendelijk	op	en	breng	de	aandacht	weer	terug	naar	de	adembeweging	waar	jij	die	
	 	 fysiek	voelt.	
	 >		 Tip:	lees	op	p.	10	Er	is	ruimte	nodig	om	formeel	te	oefenen		
	

Informele oefening 
	
1	 Wees	je	bewust	van	momenten	waarin	je	niet	aanwezig	bent	.	
	
2	 Pauzeer	dagelijks	en	check-in	bij	jezelf:	Hoe	is	het	nu	met	je?	
	 Deze	oefening	staat	verderop	beschreven	v.a.	p.40.		
	
3	 Vul	het	‘schema	stressvolle	gebeurtenissen-	reageren	of	bewust	beantwoorden?’	in	(zie	v.a.	p.44	).	
	 Wees	 je	 een	 week	 lang	 elke	 dag	 bewust	 van	 een	 stressvolle	 gebeurtenis	 terwijl	 deze	 zich	
	 voordoet.	Op	een	later	tijdstip	noteer	je	in	het	schema	in	kernwoorden	wat	de	gebeurtenis	was	en	
	 hoe	 je	 deze	 ervaren	 hebt	 en	 hoe	 je	 ermee	 om	 bent	 gegaan:	 automatisch	 reagerend	 of	 bewust	
	 beantwoordend?		
	
4	 Bonusoefening	1:	herken	je	stressverschijnselen	bij	jezelf?	
	
5	 Bonusoefening	2:	onderzoek	je	gedachten:	zijn	ze	behulpzaam	of	verhogen	ze	juist	spanning?	

 

 
	
	
	



©	MBSR	Reader	Eva	Kam	 33	

Achtergrond bij MBSR – week 4 
	

‘Het	is	niet	de	stress,	maar	de	manier	waarop	we	kiezen	de	stress	waar	te	nemen,		
die	bepaalt	hoe	we	met	die	stress	omgaan’.	

	
-	Johan	Tinge,	Instituut	voor	Mindfulness	-				

Ziek van stress 
Ons	 leven	 en	 onze	 omgeving	 veranderen	 voortdurend.	 We	 dienen	 ons	 steeds	 aan	 te	 passen	 of,	 beter	
gezegd:	we	dienen	ons	er	voortdurend	toe	te	verhouden.	Doen	we	dat	niet,	dan	ervaren	we	stress.	We	zijn	
echter	vaak	bang	voor	verandering	en	verzetten	ons	ertegen.	Ook	dat	geeft	stress.	Veel	mensen	ervaren	
gevolgen	van	stressreacties.	Als	stress	te	lang	duurt	of	te	intens	is	en	niet	gevolgd	wort	door	herstel,	dan	
heeft	dit	directe	gevolgen	voor	het	lichaam:	de	herstelfysiologie	raakt	verstoord.	Je	kunt	er	echt	ziek	van	
worden.	Er	ontstaan	allerlei	lichamelijke	en	psychische	klachten.	Zowel	depressie	als	angst	ontstaan	beide	
door	 chronische	 stress	 en	 daar	 bijhorende	 neuro-hormonale	 fysiologische	 ontregeling.	 Ook	 het	
immuunsysteem	kan	worden	aangetast	door	chronische	stress.		
	
Stress 
Het	woord	stress	(letterlijk:	druk,	spanning)	komt	uit	de	wereld	van	de	techniek	en	heeft	te	maken	met	de	
spanning	tussen	draagkracht	en	draaglast.	In	de	psychologie	wordt	onderscheid	gemaakt	tussen:	
>	de	stressor/	de	trigger	=	de	prikkel	of	omstandigheid	die	stress	veroorzaakt,	en	
>	stress	=	het	gevoel	van	spanning	dat	hierdoor	ontstaat.		
	
Het	gevoel	van	stress	hangt	af	van	de	sterkte	van	de	draaglast	en	 je	draagkracht.	 Je	draagkracht	wordt	
bepaald	door:		
>	je	conditie	–	in	een	slechte	conditie	kan	je	minder	hebben;	
>	de	wijze	waarop	je	naar	de	wereld	kijkt	–	bijvoorbeeld	optimistisch	of	pessimistisch;	
>	de	omstandigheden	–	sta	je	er	alleen	voor	of	is	er	hulp?	
>	leerproces	en	vaardigheden	–	welke	manieren	van	stresshantering	heb	je	geleerd,	welke	helpen	wel	en	
welke	niet?	
>	geschiedenis	–	worden	oude	moeilijkheden	getriggerd	of	heb	je	een	stabiele	basis?		
	
Deze	 factoren	heb	 je	niet	allemaal	 in	de	hand,	maar	het	 is	wel	belangrijk	ze	 te	onderzoeken	om	te	zien	
welke	keuzes	je	hebt	in	de	manier	hoe	je	op	stress	wilt	reageren	en	waarmee	je	rekening	dient	te	houden.	
Er	 bestaat	 gezonde	 stress,	 zoals	 de	 prikkels	 die	maken	dat	 je	 je	 ontwikkelt	 en	 je	 niet	 verveelt.	 Bij	 veel	
mensen	is	er	echter	sprake	van	te	veel	stress	en	dat	is	niet	gezond.		
	
Een	stressor	kan	van	buiten	komen	 (bijvoorbeeld	problemen	op	 je	werk	of	 in	 je	 relatie),	maar	ook	van	
binnen	(bijvoorbeeld	angstgevoelens	of	opgekropte	boosheid	of	een	lichamelijke	ziekte).	Onze	gevoelens	
en	 gedachten	 over	 een	 bepaalde	 gebeurtenis	 kunnen	 extra	 stress	 geven,	 zodat	we	 in	 een	 neerwaartse	
spiraal	 terechtkomen.	 Het	 is	 belangrijk	 om	 ons	 bewust	 te	 zijn	 van	 de	 manier	 waarop	 we	 op	 stress	
reageren	en	ermee	omgaan.		
	
De waarde van stressreacties 
Lichamelijke	en	mentale	stressreacties	geven	een	signaal:	ze	maken	ons	duidelijk	dat	er	iets	aan	de	hand	
is.	Stress	is	een	natuurlijke	reactie	van	ons	lichaam	en	geest	op	dreiging	en	gevaar.	Het	is	op	zichzelf	een	
gezond	mechanisme,	waarbij	ook	een	fysiologisch	component	(neurologisch	en	hormonaal)	een	rol	speelt.		
	
Bij	een	normale	stressreactie	reageert	het	lichaam	op	de	volgende	manier:	
	



©	MBSR	Reader	Eva	Kam	 34	

>	 Ademhaling	versnelt;	
>	 Hart	gaat	sneller	kloppen;	
>	 Bloeddruk	gaat	omhoog;	
>	 Bloedtoevoer	 naar	 de	 vitale	 organen	 neemt	 toe	 en	 de	 bloedtoevoer	 naar	 de	
	 spijsverteringsorganen	neemt	toe;	
>	 Zintuigelijke	waarneming	neemt	toe;	grotere	alertheid;	
>	 Er	komen	diverse	stresshormonen	vrij,	zoals	adrenaline	en	cortisol.	
	
Het	ervaren	van	stress	kan	ook	het	resultaat	zijn	van	de	wisselwerking	tussen	invloeden	van	buitenaf	en	
van	 binnenuit,	 en	 wat	 iemand	 daarmee,	 al	 of	 niet	 bewust,	 doet.	 Een	 stressvolle	 gebeurtenis	 kan	 voor	
iemand	een	grote	belasting	zijn	en	zijn	incasseringsvermogen	te	boven	gaan.	Hierdoor	ontstaat	het	gevoel	
dat	zijn	welbevinden	wordt	bedreigd,	wat	opnieuw	zal	leiden	tot	een	stressreactie.		
	
Over	het	algemeen	is	een	mens	in	staat-	mits	hij	fit	is	en	over	een	energiereserve	beschikt	–	om	gedurende	
zes	weken	overbelasting	te	hebben.	Daarna	pleegt	hij	roofbouw	op	zijn	gezondheid	en	zal	hij	ruim	de	tijd	
moeten	 nemen	 voor	 herstel	 zonder	 enige	 belasting.	 Tegenwoordig	 lijden	 veel	 mensen	 aan	 chronisch	
stress,	 een	 voortdurend	 roofbouwproces,	 waarbij	 men	 zich	 uitput	 en	 waardoor	 allerlei	 stressreacties	
ontstaan.		

Bonusoefening - Streep de stressverschijnselen aan die je bij jezelf herkent 
Herkennen	van	de	gevolgen	van	chronische	stress	
1	 Lichamelijk:		 wat	merk	je	in	het	lichaam?	
2	 Cognitief:		 welke	veranderingen	spelen	zich	in	je	denkende	geest	af/	je	gedachten?	
3	 Emotioneel:		 welke	stemmingen	of	veranderingen	vinden	plaats	in	de	gemoedstoestand?	
4	 Gedrag:			 hoe	handel	je?	Hoe	reageer	je?	
	
1	 Lichamelijke	signalen:	

Ø chronische	vermoeidheid,	snel	vermoeid;	
Ø slaapproblemen;	
Ø gespannen	spieren;	
Ø verhoogde	blessuregevoeligheid;	
Ø maag-darmklachten;	
Ø verhoogde	vatbaarheid	infecties;	
Ø allergieën,	eczeem;	
Ø hoofdpijn,	migraine;	
Ø hyperventilatie;	
Ø hartklachten.	

	
2	 Cognitieve	signalen:	

Ø vergeetachtig,	problemen	kortetermijngeheugen;	
Ø verminderd	concentratievermogen;	
Ø afname	opnemingsvermogen;	
Ø meer	vergissingen	maken;	
Ø overzicht	kwijt;	
Ø onvermogen	te	organiseren,	orde	te	scheppen;	
Ø twee	dingen	tegelijk	doen	lukt	niet	meer;	
Ø moeite	met	uitwisseling	van	taken/	aandacht;	
Ø afname	snelheid	van	begrip;	
Ø moeite	met	het	onderscheiden	van	hoofd-	en	bijzaken.	

	
	



©	MBSR	Reader	Eva	Kam	 35	

3	 Emotionele	signalen:	
Ø nergens	meer	zin	in	hebben,	lusteloos,	apathisch;	
Ø somber,	gedeprimeerd	voelen;	
Ø zorgen,	piekeren	en	malen;	
Ø schuldgevoelens,	piekeren	en	malen;	
Ø schuldgevoelens,	zelfverwijten;	
Ø huilerig,	labiel;	
Ø angst-	en	paniekklachten;	
Ø onzeker	voelen,	afname	zelfvertrouwen;	
Ø niet	meer	genieten,	geen	plezier	meer	beleven;		
Ø geen	gevoel	meer	voor	humor;	
Ø niet	tegen	harde	geluiden	of	schel	licht	kunnen.	

	
4	 Gedragssignalen:	

Ø meer	roken/	drinken/	eten	
Ø (verhoogd)	medicijngebruik	(pijnstillers,	slaapmiddelen);	
Ø sociaal	terugtrekgedrag;	
Ø moeilijk	op	gang	komen/	moeite	je	bed	uit	te	stappen;	
Ø achter	raken	met	routineklussen	(huishouden,	betalingen	doen);	
Ø prikkelbaar,	ruzie	maken;	
Ø geen	grenzen	kunnen	stellen;	
Ø dingen	voortdurend	uitstellen;	
Ø te	lang	doorgaan,	niet	tijdig	stoppen;	
Ø traag	worden	in	handelen.	

	
Kenmerken	van	mensen	met	een	verhoogd	stressrisico:	

Ø neiging	tot	perfectionisme;	
Ø groot	verantwoordelijkheidsgevoel;	
Ø moeite	met	‘nee’	kunnen	zeggen;	
Ø meer	doen	dan	je	aankunt	en	meer	doe	dan	je	zou	moeten	doen;	
Ø moeite	met	delegeren	van	taken;	
Ø anderen	niet	willen	belasten;	
Ø kroppen	emoties	op,		‘binnenvetters’;	
Ø behoefte	zichzelf	te	bewijzen;	
Ø bij	alles	wat	ze	doen:	hard	werken.	

	

Achtergrond informatie 
De werking van het stressregelsysteem 
Het	autonome	zenuwstelsel	vormt	een	belangrijk	onderdeel	van	het	stressregelsysteem.	Het	is	vertakt	in	
een	 sympathisch	en	parasympathisch	 systeem.	 Samen	proberen	deze	 systemen	het	 lichaam	 in	 de	 juiste,	
flexibele	 balans	 te	 houden.	 Ze	 regelen	 dag	 en	 nacht	 tal	 van	 lichaamsfuncties	 zoals	 hartslag,	 bloeddruk,	
bloedtoevoer	 naar	 verschillende	 delen	 van	 het	 lichaam,	 ademhaling,	 zweetklieractiviteit	 en	
maagdarmfunctie.		
	
Bij	inspanning	zorgt	het	sympathische	deel	voor	het	mobiliseren	en	verbruik	van	energie	(gaspedaal).	Het	
parasympathische	deel	doet	daarna	het	omgekeerde:	het	zorgt	voor	behoud	en	opladen	van	energie	(rem	
en	accu).	
	
Beide	systemen	werken	doorgaans	als	elkaars	tegenhanger.	Dat	wil	zeggen:	bij	stress	-	forse	mentale	druk,	
fysieke	inspanning	of	lichamelijke	stress	zoals	een	infectie	–	wordt	het	sympathische	deel	actief	en	trekt	
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de	parasympathicus	zich	weer	terug.	Daarna	herstelt	het	evenwicht	zich	weer	en	komen,	als	het	goed	is,	
lichaam	 en	 geest	 weer	 tot	 rust.	 Het	 parasympathische	 systeem	 geeft	 direct	 na	 inspanning	 bij	 gezonde	
mensen	een	extra	impuls	tot	snel	herstel.	
	
Dit	evenwicht	tussen	beide	systemen,	en	met	name	een	goed	herstel	na	inspanning,	in	bepalend	voor	een	
gezonde	energieregeling	bij	actie	en	rust.	
	
Herstelfysiologie in plaats van stressfysiologie 
Het	uiteindelijk	effect	van	stress	op	onze	gezondheid	is	sterk	afhankelijk	van:	

Ø hoe	we	tegen	verandering	aankijken,	en	
Ø hoe	goed	we	ons	aan	voortdurende	verandering	kunnen	aanpassen.	

Het	is	hierbij	van	belang	dat	er	fysiologisch	een	goede	balans	is	tussen	de	werking	van	het	sympathische	
zenuwstelsel	en	de	werking	van	het	parasympathische	zenuwstelsel.	
	
Herstelfysiologie	–	als	gezonde	tegenhanger	van	stressfysiologie	–	wordt	bevorderd	door	de	sympathicus	
af	 te	 remmen	 en	 de	 werking	 van	 de	 parasympathicus	 te	 bevorderen.	 Deze	 wordt	 bevordert	 als	 er	
regelmatig	sprake	is	van	een	positieve	beïnvloeding	van	de	relaxatie-	of	kalmeringsrespons	in	het	lichaam.	
 
Schema: Stressregelcentrum 
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Bij	 chronische	 overbelasting	 ontstaat	 er	 een	 opstapelend	 hersteltekort.	 Het	 gevolg	 is	 dat	 de	
parasymphaticus	 het	 als	 het	 ware	 afleert	 zijn	 werk	 te	 doen:	 het	 herstelmechanisme	 werkt	 niet	 meer	
optimaal	en	de	sympathicus	blijft	maar	doorgaan.	Gevolg	op	lange	termijn	is	uitputting	en	burn-	out.		
	
Bron:	CSR	Centrum	(Chronische	Stress	Reversal)	Sonja	van	Zweden.	
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Afbeelding: Het autonoom zenuwstelsel 
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Stress – Automatisch reageren of bewust beantwoorden? 
Als	de	draaglast	langere	tijd	groter	is	dan	de	draagkracht,	dan	doen	we	aan	roofbouw	en	ontwikkelen	we	
allerlei	 sressreacties	 om	met	 de	 situatie	 om	 te	 gaan.	 Daarbij	 worden	 we	 vaak	 aangemoedigd	 door	 de	
werking	van	oude	onbewuste		patronen,	zoals	gevoelens	van	angst,	boosheid,	altijd	maar	flink	moeten	zijn	
of	voortdurende	kritische	gedachten	over	jezelf.	We	worden	beheerst	door	een	veelheid	van	gedachten	en	
gevoelens	waarover	we	geen	controle	meer	lijken	te	hebben.		
	
Pas	als	we	bewust	zijn	van	onze	gedachten	en	gevoelens,	kunnen	we	beoordelen	of	onze	reactiepatronen	
nog	 wel	 doeltreffend	 zijn.	 We	 kunnen	 dan	 kiezen	 voor	 een	 andere	 reactie,	 namelijk	 die	 van	 bewust	
beantwoorden	van	de	stress.		
	
Vaak	kunnen	we	de	externe	of	 interne	stressoren	of	prikkels	zelf	niet	veranderen,	maar	kunnen	we	wel	
kijken	naar	onze	manier	waarop	we	ons	ertoe	verhouden	om	ze	vervolgens	bewust	te	beantwoorden.	Het	
vraagt	echter	veel	oefening	om	niet	 telkens	 in	 je	oude,	bekende	en	vanzelfsprekende	patronen	 terug	 te	
vallen.	
	
Er	bestaan	twee	soorten	controle:	

Ø Het	vermogen	om	met	directe	actie	op	een	stressor,	een	externe	of	 interne	prikkel,	 te	reageren.	
Dit	 gebeurt	 vaak	 automatisch	 en	 is	 evolutionair	 bepaald.	 Het	 zijn	 de	 primitieve	 reacties	 van	
vechten,	 vluchten	 of	 bevriezen.	 Als	 er	 een	 acute	 crisis	 is	 of	 werkelijke	 dreiging,	 da	 zijn	 deze	
reacties	effectief	en	begrijpelijk.		

Ø Het	vermogen	om	de	situatie	op	een	bepaalde	manier	te	interpreteren	(het	glas	is	half	leeg	of	half	
vol).	De	 interpretatie	wordt	bepaald	door	wat	we	hebben	geleerd	en	door	hoe	we	denken.	Ook	
deze	interpretatie	kan	heel	snel	gemaakt	worden,	zo	snel	dat	je	er	geen	erg	in	hebt.	We	zijn	ons	er	
vaak	niet	van	bewust	en	het	gebeurt	automatisch.		

	
In	de	mindfulnesstraining	leren	we	bewust	aandacht	te	geven	aan	onze	gedachten,	houding	en	zienswijzen	
die	stress	veroorzaken.	Als	we	ons	hiervan	bewust	worden,	dan	blijkt	 ineens	dat	we	een	keuze	hebben.	
Dan	kunnen	we	de	stress	beantwoorden	in	plaats	van	dat	we	er	automatisch	op	reageren.	De	gedachten	en	
gevoelens	gaan	niet	met	je	op	de	loop	en	je	krijgt	er	controle	over.	
	
Opmerkzaamheid,	daar	draait	het	om,	en	dat	zijn	we	aan	het	trainen:	

Ø Wanneer	 je	weet	wat	er	 zich	van	moment	 tot	moment	afspeelt,	 kan	 je	op	het	moment	 zelf	 een	
verandering	signaleren.	Je	neemt	waar	wat	gebeurt.	

Ø Tussen	verandering	en	(automatische)	reactie	is	er	een	pauze,	een	moment	van	aandacht.	Dit	doe	
je	door	je	bewust	te	zijn	van	opkomende	lichaamssensaties,	gedachten	en	gevoelens.	Door	ze	te	
benoemen	kan	je	ze	steeds	beter	onderscheiden.		

Ø Je	erkent	wat	er	werkelijk	aan	de	hand	is.	Daardoor	kan	de	automatische	reactie	veranderen	in	
een	waaier	 van	 keuzemogelijkheden.	 Belangrijk	 is	 dat	 er	weer	 keuze	 ontstaat.	 Zie	 het	 schema	
hieronder.	
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Schema: Stress – automatische reageren of bewust beantwoorden? 
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Schema: Met stress omgaan – automatisch reageren of bewust beantwoorden 
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Reflectie: automatisch reageren of bewust beantwoorden? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Achtergrond informatie 
Stress beantwoorden – de rol van de adem  
De	adem	speelt	een	belangrijke	rol	bij	het	beantwoorden	van	een	stresssituatie.	Wanneer	het	ons	lukt	om	
met	onze	aandacht	ook	maar	eventjes	naar	de	adembeweging	te	gaan,	maakt	dat	de	weg	vrij	om	bewust	te	
kunnen	zijn	van	wat	er	op	dit	moment	gebeurt.	
	
De	 adem	 zelf	 kan	 kalmerend	 werken.	 Dankzij	 onze	 adem	 maken	 we	 opnieuw	 contact	 met	 kalmte	 en	
bewustzijn.	 Het	 kan	 ons	 bewust	 maken	 van	 ons	 lichaam	 op	 dit	 moment.	 We	 kunnen	 stressreacties	
waarnemen	terwijl	we	ze	innerlijk	voelen	opkomen.	We	kunnen	tegen	onszelf	zeggen:	‘dit	is	wat	er	nu	is’	
of:	‘dit	is	een	stressvolle	situatie’.		
	
Als	 we	 opmerkzaam	 genoeg	 zijn,	 kunnen	 we	 de	 stressreacties	 soms	 al	 ontdekken	 voordat	 deze	 zich	
volledig	 heeft	 ontwikkeld.	 De	 adem	 kan	 ons	 eraan	 herinneren	 onze	 gedachten	 en	 gevoelens	 te	
onderzoeken:	de	ondermijnende	én	behulpzame	gedachten.	Het	kan	ons	helpen	om	nieuwe	mogelijkheden	
te	zien	en	de	situatie	creatief	te	beantwoorden	en	wat	meer	‘lucht’	in	de	situatie	te	brengen.		

Oefenen 
Check-in bij jezelf: Drie minuten ademruimte 
Regelmatig	drie	minuten	ademruimte	nemen	is	een	oefening	die	het	midden	houdt	tussen	een	formele	en	
een	informele	oefening.	Het	stelt	je	in	staat	de	automatische	piloot	even	uit	te	zetten	en	contact	te	maken	
met	 het	 huidige	 moment.	 Het	 is	 een	 manier	 om	 te	 midden	 van	 dagelijkse	 bezigheden	 te	 stoppen	 en	
opmerkzaam	te	zijn	en	bij	jezelf	in	te	checken.	
	
Eén	van	de	mogelijkheden	om	dat	te	doen	is	aan	de	hand	van	drie	vragen	die	je	aan	jezelf	stelt.	Ga	rechtop	
zitten	of	liggend,	sluit	je	ogen	en	voel	dat	je	zit	of	lift	en	vraag	je	af:	
	
1.	 Hoe	is	het	nu?	
Maak	pas	op	de	plaats	en	vraag	af	hoe	het	nu	met	je	is.	Maak	contact	met	jezelf.	Luister,	voel	en	aanschouw	
hoe	 het	 op	 dit	 ogenblik	 is.	 Doe	 dit	met	 een	milde	 open	 houding	 en	 zonder	 te	 oordelen	 en	 zonder	 het	
anders	te	willen	hebben	dan	dat	het	nu	is.		
	
Gewaar	zijn	van	zitten	of	liggen.	Ga	met	de	aandacht	naar	je	voeten.	Voel	het	contact	van	de	voeten	met	de	
grond.	Wees	je	bewust	van	aanraking,	temperatuur,	gewicht.	Voel	het	gewicht	van	de	benen	en	het	contact	

Je	wilt	de	trein	halen	terwijl	je	tegen	harde	wind	in	moet	fietsen.		
	
Je	standaard	reactie	is	misschien	gehaast	en	gejaagd	fietsen.	Je	bent	bang	dat	
je	te	laat	komt.	Je	aandacht	is	al	bij	de	trein	terwijl	je	nog	halverwege	het	
station	bent.		
	
Door	je	bewust	te	worden	van	je	gejaagdheid	kun	je	de	spanning,	gedachten	
en	gevoelens	hierover	laten	zijn	voor	wat	ze	zijn.	Er	ontstaat	ruimte	waarin	
je	opties	hebt	de	situatie	anders	te	beantwoorden.		
	
	Je	kan	besluiten	om	rustig	door	te	fietsen	of	een	op	een	terras	van	het	café	
onderweg	uit	te	rusten	en	je	trein	te	missen.		
	
Je	hebt	ook	de	optie	om	bewust	snel	te	fietsen	waarbij	je	eigenlijk	sneller	
fietst	dan	als	je	gejaagd	fietst.	



©	MBSR	Reader	Eva	Kam	 41	

van	je	zitvlak	met	de	stoel,	je	zitbotjes,	de	breedte	van	je	basis	en	het	gewicht	van	je	lichaam	op	de	stoel.	As	
je	ligt,	voel	dat	je	gedragen	wordt	door	de	ondergrond.	
	
Word	je	bewust	van	de	zit-	of	lighouding,	rug,	schouders,	net	en	hoofd.	
	
Ga	met	aandacht	naar	je	gezicht	en	voel	of	je	gezicht	zacht	is.	Als	er	spanning	is	in	je	gezicht,	verzacht	je	
gezicht	vervolgens	door	een	kleine	glimlach	en	voel	of	dat	verschil	maakt.	
	
Opmerken	wat	er	is.	Aanschouw,	richt	je	aandacht	op	de	innerlijke	ervaring	en	merk	op	welke	gedachten,	
gevoelens	 of	 lichamelijke	 gewaarwordingen	 er	 zijn.	 Erken	 wat	 er	 is,	 registreer	 het	 en	 benoem	 het.	
Bijvoorbeeld:	 ‘er	 is	 nu	boosheid’	 of:	 ‘er	 is	 nu	onrust’	 of:	 ‘er	 is	 nu	 spanning	 in	mijn	nek’	 of:	 ‘er	 zijn	 veel	
gedachten’.	Laat	alles	er	zijn	zoals	het	nu	is.	
	
2.	 Hoe	is	de	adembeweging	nu?	
Breng	op	een	vriendelijke	manier	de	aandacht	naar	de	beweging	van	de	adem	en	merk	op	waar	je	de	adem	
n	kunt	voelen:	in	de	neus,	borstgebied,	middenrif	of	buik,	bekken	of	onderrug.	Volg	het	proces	van	in-en	
uitademen.	Voel	hoe	de	buikwand	rijst	en	daalt	op	het	ritme	van	de	adembeweging.	Om	er	met	aandacht	
bij	 te	 blijven	 is	 het	 soms	 behulpzaam	 om	 heel	 licht	 het	 innerlijke	 te	 benoemen	 van	 de	 ademhaling:	
in….uit…	
	
Telkens	wanneer	je	merkt	dat	je	afgeleid	bent,	breng	je	de	aandacht	terug	bij	de	ademhaling.		
	
3.	 Hoe	voelt	je	lichaam	nu?	
Breid	 je	aandacht	vervolgens	uit	van	de	adembeweging	naar	de	gewaarwordingen	 in	 je	 lichaam.	Wat	er	
ook	 is,	 laat	 het	 er	 zijn	 en	 blijf	 er	 ademend	met	 aandacht	 bij	 aanwezig.	Misschien	 kun	 je	 je	 lichaam	 als	
geheel	voelen,	hier,	nu,	in	deze	zit-of	lighouding.	
	
Afsluiten.	Bij	het	afsluiten	van	deze	oefening:	merk	op	hoe	je	je	nu	voelt,	beweeg	je	handen	en	je	schouders,	
rek	je	zo	mogelijk	even	uit	en	richt	de	aandacht	op	de	ruimte	om	je	heen.	

Bonusoefening: Onderzoek je gedachten 
Ondermijnende/ ‘niet-helpende’- gedachten versus behulpzame/  
‘helpende’- gedachten 
Wanneer	we	ons	de	acht	houdingsaspecten	van	mindfulness	 in	herinnering	brengen,	 	 zien	we	dat	open	
aandacht	 vraagt	 om	 ‘laten	 zijn’,	 niet	 hoeven	 oordelen,	 geduld,	 een	 frisse	 blik,	 vertrouwen,	 niet	 hoeven	
streven,	 aanvaarding	 en	 liefdevolle	 vriendelijkheid.	 In	 ons	 dagelijks	 leven	 echter	 kent	 ieder	 van	 ons	
automatische	reacties.	Dit	zijn	vaste	patronen	van	denken,	voelen	en	doen.	We	komen	er	steeds	weer	in	
terecht	wanneer	we	onze	aandacht	er	niet	bij	hebben.	We	vallen	erin	en	komen	er	niet	meer	uit.		
	
Ondermijnende	of	 ‘niet-	helpende’	gedachten	 kunnen	 onderdeel	 uitmaken	 van	 deze	 vaste	 patronen.	 	 Ze	
hebben	vaak	te	maken	met	de	acht	houdingsaspecten,	maar	dan	in	negatieve	zin.	Ze	geven	aanleiding	tot	
automatische	reacties	met	bijbehorende	stressvolle	gevolgen.	Voorbeelden	van	niet-	helpende	gedachten	
zijn:	

Ø ‘Ik	doe	het	niet	goed,	jij	doet	het	niet	goed’.	
	 Streng	en	kritische	zijn	naar	jezelf	en	naar	anderen	(oordelen).	

Ø ‘Ik	wil	weer	net	zo	kunnen	leven	als	vroeger’.	 	
	 Niet	zien	wat	er	nu	is,	gericht	zijn	op	verleden	en/of	toekomst	(streven).	

Ø ‘Morgen	móet	ik	het	huis	schoonmaken’.	
	 Veel	moeten	en	denken	in	termen	van	moeten	in	plaats	van	willen,	en	niet	kunnen	laten	voor	wat	
	 het	is.	
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Behulpzame	of	‘helpende’-	gedachten	kunnen	ons	helpen	om	niet	in	een	vast	patroon	terecht	te	komen.	Ze	
doen	 ons	 realiseren	 dat	 er	 naast	 onze	 gebruikelijke	 manier	 van	 denken	 en	 doen	 ook	 andere	
mogelijkheden	zijn.	Het	zijn	varianten	op	de	genoemde	voorwaarden	voor	open	aandacht.	Voorbeelden	
van	ondersteunende	gedachten	zijn:	

Ø ‘Ik	heb	de	tijd,	ik	moet	niet	zoveel.	Alles	heeft	zijn	tijd	nodig.’	(geduld)	
Ø ‘Kijken	wat	de	dag	brengt’.	(eindeloos	opnieuw	beginnen:	een	frisse	blik)	
Ø ‘Bij	stress	kan	ik	altijd	iets	van	de	spanning	loslaten.’	(vertrouwen)	
Ø ‘Mild	zijn’.	(aanvaarding,	zorgzame	aandacht)	

	
Welke	gedachten	zijn	voor	 jou	ondermijnend	of	niet-	behulpzaam?	En	welke	zijn	behulpzaam?	Pas	deze	
kennis	actief	toe.	Probeer	je	ondermijnende	gedachten	te	herkennen	zodra	ze	de	kop	opsteken.	Zie	of	een	
behulpzame	gedachte	je	helpt	om	open	naar	een	situatie	te	kijken.	
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Reflectie 
Wat	is	geluk?	
Het	volgende	verhaal	gaat	over	de	dingen	nemen	zoals	ze	zijn,	zonder	te	interpreteren.	Het	gaat	ook	over	
de	betrekkelijkheid	en	de	veranderlijkheid	van	de	dingen.	Het	laat	de	dingen	zien	in	hun	verhouding	tot	een	
ruimer	geheel.	
	
De	dorpsbewoners	in	het	volgende	verhaal	geven	wel	snel	een	oordeel	of	etiket	van	 ‘geluk’	of	 ‘ongeluk’.	
Maar	 telkens	 verandert	 de	 situatie.	Wat	 geluk	 was,	 wordt	 ongeluk	 en	 omgekeerd.	 Maar	 wat	 is	 ‘geluk’	
eigenlijk?	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Wat	is	geluk?	
	
Er	was	 eens	 een	 arme	oude	man	wiens	 enige	 bezit	 een	 schitterende	 schimmel	was.	Al	
jarenlang	hadden	de	mensen	uit	zijn	dorp	hem	gezegd	het	paard	te	verkopen	omdat	het	
een	hoop	geld	op	zou	brengen	en	hij	verder	geen	cent	had	om	uit	te	geven.	‘Het	paard	is	
een	deel	van	mijn	familie,	en	je	familie	verkoop	je	niet’,	was	steevast	zijn	antwoord.		
	
Op	een	nacht	verdween	het	paard	uit	zijn	stak	en	de	mensen	zeiden:	‘Zie	je	nou	wel,	dan	
had	je	maar	niet	zo	dom	moeten	zijn	en	het	beest	moeten	verkopen.	Nou	heb	je	helemaal	
niks	meer.	 Een	 groter	 ongeluk	had	 je	 niet	 kunnen	overkomen’.	Maar	de	oude	man	 zei:	
‘Wie	weet	of	het	een	geluk	of	een	ongeluk	is?	Het	enige	is	dat	ik	weet	is	dat	het	paard	weg	
is.	Maar	of	het	een	ongeluk	is?	Wie	kan	verder	zien	dan	mijn	neus	lang	is?	
	
Een	 aantal	weken	 later	 kam	het	paard	op	 een	nacht	met	 twaalf	 andere,	wilde	paarden	
terug	naar	de	stal.	Blijkbaar	was	het	losgebroken	om	zijn	soortgenoten	te	zoeken	en	had	
het	 uiteindelijk	 de	weg	 naar	 zijn	 baas	 teruggevonden.	 De	mensen	 uit	 het	 dorp	 zeiden:	
‘Ouwe,	je	had	volkomen	gelijk.	Het	was	helemaal	geen	ongeluk	dat	maar	juist	een	geluk	
dat	het	beest	ervandoor	ging,	want	nu	ben	 je	een	vermogend	man.’	Maar	de	oude	man	
antwoorde:	‘Wie	weet	of	het	een	geluk	of	een	ongeluk	is?	Het	enige	wat	ik	weet	is	dat	het	
dier	met	twaalf	andere	is	teruggekomen.	Maar	of	het	een	geluk	of	ongeluk	is?’	
	
In	de	volgende	dagen	probeerde	de	zoon	van	de	oude	man	de	wilde	paarden	te	temmen	
en	viel	daarbij	van	een	wilde	hengst.	Beide	benen	werden	verbrijzeld.	De	mensen	uit	het	
dorp	zeiden:	‘Ouwe,	zo’n	geluk	was	het	nou	inderdaad	ook	weer	niet	dat	je	paard	met	die	
anderen	 is	 teruggekomen.	 Je	 had	 helemaal	 gelijk,	 want	 nu	 is	 je	 zoon	 invalide	 en	 een	
groter	ongeluk	kon	je	haast	niet	hebben	overkomen.	De	oude	man	verzuchtte:	‘Wanneer	
houden	 jullie	nou	eindelijk	 eens	op	met	 te	doen	alsof	 je	 vandaag	weet	hoe	morgen	 zal	
zijn?	Het	enige	dat	ik	weet	is	dat	mij	vandaag	een	ongeluk	is	overkomen,	maar	meer	weet	
ik	niet’.	
	
Een	paar	maanden	later	brak	er	oorlog	uit	in	het	land,	en	alle	gezonde	jonge	mannen	van	
het	dorp	moesten	in	het	 leger	dienen	en	werden	naar	het	front	gestuurd.	Geen	van	hen	
keerde	levend	in	het	dorp	terug.	
	
En	wat	zeiden	de	mensen	toe	ze	de	oude	man	tegenkwamen…?	
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Schema: Opmerkzaam zijn van stress – automatisch reageren of bewust 
beantwoorden?  
Wees	je	één	week	elke	dag	bewust	van	een	stressvolle	gebeurtenis	terwijl	deze	zich	voordoet.	Op	een	later	
tijdstip	 noteer	 je	 in	 het	 onderstaande	 schema	 kernwoorden	 wat	 de	 gebeurtenis	 was	 en	 hoe	 je	 deze	
ervaren	hebt	en	hoe	je	erop	reageerde.		
	
Wat	was	de	
stressvolle	
situatie?	

Waaraan	herkende	
je	stress?	
Lichamelijk,	
emotioneel,	
gedachten,	gedrag	

Reageerde	je	
vanuit	gewoonte?	
Zo	ja,	beschrijf	je	
standaardreactie.			

	
	
Of:	

Kon	je	met	aandacht	de	
situatie	beantwoorden?	Zo	ja,	
beschrijf	je	respons.	

Maandag	 	 	 	 	

Dinsdag	 	 	 	 	

Woensdag	 	 	 	 	
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Donderdag		 	 	 	 	

Vrijdag	 	 	 	 	

Zaterdag		 	 	 	 	

Zondag		 	 	 	 	

	
Opmerkelijkheden:	
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Mijn landschap van stress: fysiek, emotioneel, mentaal, gedrag 
Waar voel jij spanning in je lichaam, hoe uit dat zich emotioneel, mentaal en in 
gedrag?  
Teken	jezelf	en	ga	je	lichaam	van	top	tot	teen	langs	om	te	onderzoeken	waar	jij	in	je	lijf	spanning	voelt.		
Kijk	vervolgens	ook	naar	het	volgende:	wat	gebeurt	er	met	je	gedachten	als	je	spanning	ervaart?		En	welke	
gevoelens	en	emoties	zijn	er	dan	aanwezig?	Wat	merk	je	aan	je	gedrag	als	er	spanning	is?		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



©	MBSR	Reader	Eva	Kam	 47	

MBSR	–	Week	5	
Uitdagingen	bewust	beantwoorden	

Huiswerk week 5 

Formele oefening 
	
1	 De	Zitmeditatie	en	de	Bewegingsoefeningen	staand	
	 >	 1	keer	per	dag,	6	keer	per	week,	afwisselend	om	de	dag	
	 >	 audiobestand	3	Zitten	in	aandacht	en	audiobestand	4	Bewegingsoefeningen	staand	
	 >	 duur:	audiobestand	3	ongeveer	40	minuten,	audiobestand	4	ongeveer	40	minuten	

Informele oefening 
	
1	 Kies	 opnieuw	 een	 routinehandeling,	 waarbij	 je	 gaat	 vertragen	 en	 de	 zintuigen	 openzet	 om	
	 opmerkzaamheid	te	trainen.	
	
2	 Volg	met	aandacht	het	wisselen	van	activiteiten,	zoals	stoppen	met	lezen	en	opstaan	om	koffie	of	
	 thee	te	zetten,	het	van	binnen	naar	buiten	gaan,	het	wisselen	van	ruimte	of	jas	aan-en	uittrekken.	
	
3	 Pauzeer	 bij	 moeilijke	 of	 stressvolle	 situaties	 of	 gevoelens	 en	 oefen	 dan	 met	 de	 ‘drie	 minuten	
	 ademruimte/	Check-in’.	Zie	uitleg	vorige	week	v.a.	p.39.	
	
4	 Word	je	bewust	van	momenten	waarop	je	in	een	automatische	reactie	of	patroon	schiet,	zonder	
	 dit	te	veroordelen	of	het	meteen	anders	te	willen	hebben	dan	hoe	het	is.	Wat	gebeurt	er?	Wat	is	
	 voelbaar?	
	
5	 Huiswerk	en	reflecties	van	de	vorige	weken	waar	je	nog	niet	aan	toe	bent	gekomen.	
	
Noteer	 in	 kernwoorden	 in	 je	 notitieboekje	 je	 ervaringen	 met	 de	 toepassing	 van	 de	 oefeningen	 in	 het	
dagelijks	 leven:	de	werking	van	gedachten,	gevoelens	of	emoties	en	lichamelijke	gewaarwordingen.	Wat	
merk	je	aan	je	gedrag?	
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Achtergrond bij MBSR – week 5 
	

‘Discipline	betekent	je	dag	organiseren	rond	activiteiten	die	betekenis	en	waarde	voor	je	hebben	en	die	
daardoor	het	gevoel	van	eigenwaarde	ondersteunen.’	

	
-	Johan	Tinge,	Instituut	voor	Mindfulness	-				

Veranderen van gewoontes valt niet mee 
We	 zijn	 op	 de	 helft	 van	 de	 training.	 Misschien	 val	 het	 je	 mee,	 misschien	 ook	 niet.	 De	 technieken	 en	
instructies	lijken	eenvoudig.	We	geven	immers	aandacht	aan	dagelijkse	bezigheden	en	opmerkzaamheid	-	
dat	zit	al	 in	 je;	 je	hoeft	er	alleen	maar	ruimte	voor	 te	maken.	Maar	 juist	dit	 ruimte	maken	en	werkelijk	
luisteren	naar	hoe	het	met	je	is,	staat	soms	loodrecht	op	de	gewoontes	die	we	hebben	ontwikkeld.		
	
Werkelijk	ruimte	maken	voor	zelfonderzoek	blijkt	vaak	minder	eenvoudig	te	zijn	dan	we	denken.	Dit	komt	
omdat	 gewoontes	 vaak	 aangeleerd,	 onbewust	 en	 automatisch	 zijn.	 Ze	 zijn	 vaste	 reacties	 op	 bepaalde	
situaties.	Het	is	dan	net	als	rituelen,	waarbij	de	lading	dan	eigenlijk	niet	meer	gevoeld	wordt.	Je	staat	er	
niet	meer	bij	stil	of	het	waardevol	is	of	niet.	Automatisch	reageren	verhindert	ons	om	helder	te	zien	o	en	
om	een	creatieve	oplossing	te	vinden.		
	
Met	de	mindfulnesstraining	leren	we	om	bewust	te	worden	van	de	gewoontes	die	we	door	de	jaren	heen	
hebben	ontwikkeld.	Het	kan	gaan	om	vrij	onschuldige	gewoontes,	zoals	elke	avond	op	de	bank	de	krant	
lezen	zonder	de	inhoud	ervan	in	je	op	te	nemen	omdat	je	te	vermoeid	bent.	Het	kan	echter	ook	gaan	om	
behoorlijk	 stresserende	 gewoonten,	 zoals	 altijd	 maar	 doorgaan,	 van	 geen	 grens	 weten,	 waardoor	 je	
gezondheid	ondermijnd	raakt.		
	
Het	bewust	worden	van	gewoontes	kost	 tijd	en	aandacht.	 Je	hebt	de	bereidheid	of	 	discipline	nodig	om	
jezelf	te	observeren,	te	verkennen.	Zorgzame	aandacht	en	een	niet-oordelende	houding	helpen	hierbij.	We	
leren	 met	 de	 oefeningen	 om	 als	 het	 ware	 van	 de	 doe-modus	 naar	 de	 zijn-modus	 te	 gaan	 en	 leren	 zo	
nieuwe	gebieden	verkennen.		
	
Het	 formele	oefenen	helpt	 je	om	het	vermogen	sterker	 te	maken	om	situaties	 te	aanschouwen	zoals	 ze	
zijn.	 Het	 informele	 oefenen	 helpt	 je	 om	 opmerkzaamheid	 toe	 te	 passen	 in	 je	 dagelijks	 leven,	 zodat	
gewoontes	bewust	worden	terwijl	je	ermee	bezig	bent.	Het	geeft	je	dan	ruimte	om	te	kiezen	voor	andere	
mogelijkheden.	Deze	keuzevrijheid	 helpt	 je	 om	nieuwe	en	meer	 gezonde	gewoontes	 te	 ontwikkelen.	Dit	
duurt	enige	tijd,	omdat	oude	gewoontes	sporen	in	het	brein	hebben	nagelaten	die	niet	een-twee-drie	zijn	
weggevaagd.		
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Reflectie 

	 	

Achtergrond informatie 
Stress en gewoontes – de werking van automatische reacties 
Automatische	 reacties	 op	 stress,	 die	 niet	 uit	 opmerkzaamheid	 of	 bewustzijn	 voortkomen,	 verergeren	
meestal	 	 de	 stress.	 Op	 den	 duur	 kunnen	 we	 hier	 zelfs	 lichamelijk	 en	 geestelijk	 ziek	 van	 worden.	 We	
hebben	 allerlei	manieren	 ontwikkeld	 om	 stress	 het	 hoofd	 te	 bieden:	 gezonde	 en	 ongezonde	manieren.	
Ongezonde	manieren	zijn	bijvoorbeeld	alcohol,	koffie,	medicijnen,	hard	werken	enzovoort.	
	
Onze	gekozen	manieren	zijn	ook	ongezond	als	ze	een	eigen	leven	zijn	gaan	leiden:	je	blijft	ze	gebruiken,	
ook	al	is	het	gevaar	of	de	bron	van	stress	allang	voorbij.	
	
Voorbeeld	
Iemand	werd	vroeger	op	school	veel	gepest.	Hij	heeft	zichzelf	aangeleerd	om	vooral	niet	te	laten	merken	
dat	hij	het	vreselijk	vond.	Een	houding	van:	ik	ben	onkwetsbaar.	Hoewel	hij	tien	jaar	later	allang	niet	meer	
gepest	 wordt,	 laat	 hij	 nog	 steeds	 niets	 van	 zijn	 gevoelens	 zien.	 Zijn	 afweermechanisme	 is	 nu	 een	
beschermingsmechanisme	 geworden	 voor	 een	 gevaar	 dat	 niet	 (meer)	 bestaat	 en	 staat	 het	 ontwikkelen	
van	intieme	vriendschappen	in	de	weg	en	wordt	een	probleem	op	zichzelf.	Door	er	niet	bewust	van	te	zijn,	
is	dit	patroon	een	eigen	leven	gaan	leiden	en	een	automatische	reactie	geworden.	Het	is	een	automatisme	
geworden	zonder	bewustzijn.	
	
Andere	voorbeelden	hiervan	zijn:	

Ø Ontkennen	dat	er	een	probleem,	spanning	of	stress	is.		
Ø Nog	meer	gaan	werken.	Jezelf	verliezen	in	je	werk.	
Ø Je	tijd	vullen	met	veel	bezigheden	en	drukte.	
Ø Oppeppers	nemen	om	niet	te	hoeven	voelen	wat	we	voelen,	bijvoorbeeld	nog	meer	koffie,	tabak,	

suiker,	alcohol,	drugs.	
Ø Eten	als	je	je	nerveus	of	gespannen	voelt.	
Ø Medicijnen	zoals	slaap-	en	kalmeringsmiddelen	nemen.	

	

Macht	der	gewoonte:	de	man	op	het	paard	
	
Een	man	zit	op	een	paard.	Het	paard	galoppeerd	snel	en	het	lijkt	alsof	de	man	op	het	paard	op	weg	is	naar	
een	belangrijke	bestemming.	Een	ander	man,	die	 langs	de	weg	 staat:	 ‘Waar	 ga	 je	heen?’	De	 eerste	man	
antwoordt:	‘ik	weet	het	niet!	Dat	moet	je	aan	het	paard	vragen!’			
	
Soms	is	dit	ook	ons	verhaal.	We	rijden	op	een	paard,	we	weten	niet	waar	we	heen	gaan	en	we	kunnen	ook	
niet	stoppen.	Het	paard	is	onze	gewoonte	die	ons	voortdraagt,	en	wij	zijn	machteloos.	We	zijn	vaak	aan	het	
rennen.	Het	is	een	gewoonte	geworden.		
	
We	 kunnen	 de	 kunst	 van	 het	 stoppen	 leren.	 We	 kunnen	 stoppen	 door	 opmerkzaam	 te	 ademen,	
opmerkzaam	te	lopen,	opmerkzaam	te	glimlachen	en	naar	onszelf	te	kijken.	Wanneer	we	onze	gewoontes	
herkennen,	kunnen	we	ernaar	glimlachen:	‘Hallo,	gewoonte	van	me,	ik	weet	dat	je	er	bent!’	
	
Trek	aan	de	teugels.	Als	we	het	automatisme	van	het	patroon	stoppen,	kunnen	we	ook	kalmeren.	Het	geeft	
ruimte	om	andere	keuzes	te	maken.	Uiteindelijk	geeft	het	meer	rust.	
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De	 sleutel	 hier	 is	 bewust	 zijn	 van	 wat	 er	 feitelijk	 gebeurt,	 terwijl	 het	 gebeurt.	 Op	 het	 moment	 dat	 je	
opmerkzaam	bent	van	wat	er	allemaal	gebeurt	aan	lichamelijke	gewaarwordingen,	gedachten,	gevoelens	
en	gedrag	in	een	stressvolle	situatie,	verandert	die	situatie	al,	gewoon	al	door	de	kwaliteit	van	bewust	zijn	
en	 niet	meer	 op	 de	 automatische	 piloot	 te	 reageren.	Wat	 vervolgens	 verandert,	 is	 jouw	 relatie	 tot	 die	
stressvolle	situatie.	Dit	geeft	ruimte	en	keuzevrijheid.	
	
Maak	dit	herkennen	van	stress	in	situaties	en	je	neiging	erop	te	reageren	tot	een	informele	oefening.		
	
Voorbeeld	
De	buurvrouw	vraagt	je	om	te	helpen,	maar	je	bent	moe	en	hebt	te	veel	pijn.	
	
Een	patroon	kan	zijn	dat	je	het	toch	doet,	omdat	je	denkt	dat	je	anders	tekortschiet.	Maar:	het	lukt	niet	de,	
de	vermoeidheid	en	 last	nemen	 flink	 toe,	 je	denkt	dat	 je	een	mislukking	bent	en	voelt	 je	machteloos	en	
ellendig.		
	
Het	helpt	wanneer	je	weet	dat	je	over	je	grens	gaat	om	anderen	een	plezier	te	doen.	Veroordeel	jezelf	er	
niet	om.	Glimlach,	en	weet	dat	je	ook	andere	keuzes	kunt	maken,	wanneer	je	het	patroon	tijdig	herkent.		
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Reflectie 

	
	

Autobiografie	van	een	leven	in	vijf	hoofdstukken	
	
Het	volgende	gedicht	is	geschreven	door	Portia	Nelson	(1920-2001)	en	staat	in	haar	boek	There’s	a	Whole	
in	my	Sidewalk:	The	Romance	of	Self-Discovery.	
	
Hoofdstuk	1	
Ik	loop	door	een	straat.	
Er	is	een	diep	gat	in	het	trottoir.	
Ik	val	erin.	
Ik	ben	verloren…ik	ben	radeloos.	
Het	is	mijn	schuld	niet.	
Het	duurt	eeuwig	om	een	uitweg	te	vinden.	
	
Hoofdstuk	2	
Ik	loop	door	dezelfde	straat.	
Er	is	een	diep	gat	in	het	trottoir.	
Ik	zie	dat	het	er	is.	
Ik	doe	alsof	ik	het	niet	zie.	
Ik	val	er	weer	in.	
Ik	kan	niet	geloven	dat	ik	op	dezelfde	plek	ben.	
Maar	het	is	mijn	schuld	niet.	
Het	duurt	nog	lang	voordat	ik	eruit	ben.	
	
Hoofdstuk	3	
Ik	loop	door	dezelfde	straat.	
Er	is	een	diep	gat	in	het	trottoir.	
Ik	zie	dat	het	er	is.	
Ik	val	er	weer	in…het	is	een	gewoonte.	
Mijn	ogen	zijn	open.	
Ik	weet	waar	ik	ben.	
Het	is	mijn	schuld.	
Ik	kom	er	direct	uit.	
	
Hoofdstuk	4	
Ik	loop	door	dezelfde	straat.	
Er	is	een	diep	gat	in	het	trottoir.	
Ik	loop	eromheen.	
	
Hoofdstuk	5	
Ik	loop	door	een	andere	straat.	
	
Door	het	 inzicht	dat	we	 telkens	weer	 in	 vaste	patronen	vervallen,	 groeit	 het	 verlangen	eruit	 te	 komen.	
Natuurlijk	 vallen	we	 telkens	 terug,	maar	 langzamerhand	 komen	we	 eruit	 en	 verandert	 ons	 gedrag.	 Dit	
gedicht	van	Portia	Nelson	kan	ieder	mens	op	zichzelf	betrekken;	het	gaat	iedereen	aan.	
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Inhoudelijke ondersteuning 
Stress beantwoorden tijdens de zitmeditatie 
Wanneer	we	regelmatig	formeel	oefenen	met	de	zitmeditatie,	ontwikkelen	we	het	vermogen	om	stress	of	
spanning	 bewust	 te	 beantwoorden.	 Zeker	 als	 je	 wat	 langer	 zit,	 kunnen	 zich	 ongemak,	 pijn	 of	 intense	
gevoelens	zich	voordoen.	We	nemen	deze	waar	en	proberen	ze	te	laten	zijn	zoals	ze	zijn,	zonder	er	direct	
op	te	reageren.		
	
Mocht	de	intensiteit	van	spanning	en	pijn	zo	sterk	zijn	dat	het	de	aandacht	helemaal	afleidt	en	je	er	telkens	
mee	bezig	bent	–	er	als	het	ware	door	geobsedeerd	raakt	-,	dan	kan	je	ervoor	kiezen	om	van	houding	te	
veranderen,	zodat	de	intensiteit	af	kan	nemen.	Als	je	dit	doet,	wees	je	dan	bewust	van	de	intentie	om	het	
te	doen	en	ben	 je	ook	gewaar	van	de	 fysieke	 reacties	die	het	geeft,	 om	vervolgens	weer	verder	met	de	
oefening	 te	gaan.	 Je	kan	er	ook	voor	kiezen	om	met	aandacht	op	een	 inademing	naar	het	gebied	 toe	 te	
gaan,	 en	 er	 op	 een	uitademing	weer	 vandaan	 te	 gaan.	 Zo	kan	 je	middels	de	 ademhaling	het	 gespannen	
gebied	wat	verzachten.			
	
Zorgzame	aandacht	en	mildheid	bevorderen	innerlijke	kalmte	en	maken	dat	we	open	kunnen	staan	voor	
de	innerlijke	wisselende	weersgesteldheden,	hoe	ze	ook	zijn.	We	leren	ze	onder	ogen	zien,	te	voelen	en	te	
aanvaarden.		
	
Kijk	of	 je	 innerlijke	automatische	reacties	niet	hoeft	 te	veroordelen,	maar	herken	ze	en	benoem	ze.	Met	
een	oordeel	kan	je	niet	zien	hoe	het	werkelijk	 is.	Herkenning	van	standaardreacties	 leidt	geleidelijk	aan	
tot	het	losweken	ervan.		
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Oefening: Yoga, serie 2, staand 

	
	
	
	

Mindful yoga 2 - staande oefeningen

1 2 3

4

6

7

8

5

schouders
optrekken

naar voren
duwen

laten
zakken

naar achteren
duwen

hoofd naar
voren

hoofd
opzij

hoofd naar
achteren

hoofd
opzij

beide kanten

beide kanten

de schouders laten rollen:  eerst naar voren, dan naar achteren

de nek laten rollen:  eerst de ene kant op, dan de andere kant op

beide kanten
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9 10

11 12

13

14

15

16

beide kanten

draaien vanuit de heupen draaien vanuit de enkels

beide kanten

beide kanten

herhaal deze serie met andere been
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MBSR	–	Week	6	
Gedachten	zijn	geen	feiten	

Huiswerk week 6 

Formele oefening 
	
1	 De	Zitmeditatie	met	of	zonder	audiobegeleiding	(om	de	dag)	
>	 Met	audiobegeleiding	audiobestand	3	Zitten	in	aandacht	
>	 Zonder	audiobegeleiding	oefenen?	Zie	p.	10	voor	tips	bij	mediteren!	
>	 Duur	audio	ongeveer	40	minuten.	Zonder	audio	oefenen,	zet	dan	een	wekkertje	op	40	minuten	
	
2	 De	Bewegingsoefeningen	of	de	Lichaamsverkenning	(de	andere	dagen)	

Informele oefening 
	
1	 Vul	het	weekschema	‘spanningsvolle	gesprekken’	in	(zie	v.a.	p.62	).	Wees	je	deze	week	bewust	van	
	 een	spanningsvolle	ontmoeting	op	het	moment	dat	deze	plaatsvindt.	
	
2	 Ben	 je	 gedurende	 de	 dag	 bewust	 van	 negatieve	 automatische	 (stressvolle)	 gedachten.	 Kijk	 er	
	 vervolgens	met	vriendelijke	opmerkzaamheid	naar.	Merk	het	op,	zonder	oordeel.	
	
3	 Kijk	 of	 je	 bij	 moeilijke	 ervaringen	 drie	 minuten	 ademruimte	 kan	 oefenen;	 kijk	 of	 je	 erbij	 kan	
	 blijven	met	zorgzame	aandacht.	Het	mag	ook	langer	dan	drie	minuten	zijn,	zodat	er	misschien	wat	
	 meer	ruimte	voelbaar	is	naarmate	je	de	moeilijke	ervaringen	toelaat.		
	
4	 Breng	de	kwaliteit	van	opmerkzaamheid	in	de	gesprekken	die	je	voert.	Wat	valt	je	op?	

Ø wat	is	je	stijl	van	reageren:	agressief	/	passief	/	assertief?	Merk	het	op	zonder	je	wijze	van	
reageren	te	veroordelen.	

Ø wat	neem	 je	waar	 tijdens	 de	ontmoeting?	Lichamelijke	 sensaties,	 gedachten,	 gevoelens,	
gedrag.	

Ø waar	is	je	aandacht	tijdens	de	ontmoeting?	Is	je	aandacht	(te)	veel	bij	jezelf	of	(te)	veel	bij	
de	ander	of	open	voor	jezelf	én	de	ander?	

Ø wat	merk	je	aan	ervaringen	achteraf:	direct	erna,	later	op	de	dag,	de	volgende	dag.		
	
Noteer	in	je	notieboekje	in	kernwoorden	wat	je	ervaringen	waren.		
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Achtergrond bij MBSR – week 6 
	

‘De	werkelijke	reis	van	ontdekking	bestaat	niet	in		
het	zoeken	van	nieuwe	landschappen,	
maar	in	het	hebben	van	nieuwe	ogen.’	

	
-	Marcel	Proust	-				

Een zachte weg naar herstel en heling, juist als het moeilijk is 
We	leven	in	en	door	ons	lichaam.	Beweging	is	leven.	Zonder	beweging	verstijven	we	en	stagneren	de	vitale	
processen	in	lichaam	en	geest.	Een	gezond	mens	staat	daar	zelden	bij	stil,	want	die	beweegt	al	gewoon	bij	
alle	dagelijkse	handelingen.		
	
En	 dan,	 op	 een	 dag,	 valt	 die	 vanzelfsprekendheid	 weg.	 Het	 lichaam	meldt	 zich	 door	 pijn,	 ongemak	 of	
vermoeidheid.	 Ons	 bekende,	 vertrouwde,	 betrouwbare	 lichaam	 lijkt	 een	 wisselvallig,	 onberekenbaar	
instrument	dat	zich	niet	meer	willig	schikt	naar	de	wensen	en	eisen	van	de	eigenaar.	Het	voelt	soms	alsof	
een	vertrouwde	vriend	een	vijand	is	geworden.	En	vaak	gaan	we	het	dan	ook	als	zodanig	behandelen.	Wij	
spreken	het	 streng	 en	 afkeurend	 toe,	 leggen	het	 allerlei	 nieuwe	eisen	op	of	we	worden	 een	 ster	 in	het	
negeren	 of	 verdoven	 van	 noodsignalen.	 En	 soms	 gaan	 we	 helemaal	 op	 in	 het	 verlangen	 dat	 onze	
gezondheid	weer	de	oude	wordt.	
	
Herstel	 en	 helen	 blijken	 echter	 om	 heek	 andere	 kwaliteiten	 te	 vragen.	 Belangrijk	 is	 dat	 we	 onze	
beperkingen	 benaderen	 met	 zorgzame	 aandacht.	 Dit	 helpt	 ons	 om	 binnen	 onze	 beperkingen	 nieuwe	
mogelijkheden	te	creëren.		
	
Herstel en helen begint bij het innerlijke luisteren 
We	leggen	ons	innerlijke	oor	te	luisteren	bij	het	verhaal	van	ieder	vezel	in	ons	lichaam:	de	verschillende	
signalen	 in	 adem	en	 spieren,	 kapsels,	 zenuwen	 en	bloedsomloop.	Dan	blijkt	meestal	 hoe	 slecht	we	 ons	
lichaam	kennen:	hoe	subtiel	het	ons	informeert;	hoe	lang	het	al	tegen	ons	praat	in	tintelingen,	pulseren	en	
warmte,	voordat	de	absolute	grens	gemeld	wordt	door	pijn	of	spierpijn	een	dag	 later.	We	zijn	kennelijk	
meer	gewend	om	opdrachten	te	geven,	dan	te	luisteren	naar	degene	die	al	die	opdrachten	uit	moet	voeren.	
We	houden	ons	 vaak	 eindeloos	 bezig	met	 beelden	 ‘wat	moet	 kunnen’,	 in	 plaats	 van	 aandacht	 en	 liefde	
voelen	voor	 ‘dat	wat	kan’.	Door	het	verschil	 te	merken	tussen	wat	we	willen	en	wat	niet	meer	kan,	kan	
rouw	ontstaan.	En	confronterend	verdriet.	
	
Voor	alle	duidelijkheid:	zorgzame	aandacht	heeft	eerder	de	zachte	stilte	kwaliteit	van	het	observeren	van	
een	jong	hert	dat	we	niet	aan	het	schrikken	willen	maken,	dan	de	harde	ingespannen	blik	van	de	jager	die	
speurt	naar	het	moment	om	te	schieten.		
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Experiment 
Probeer	zelf	eens	uit	wat	voor	effect	je	in	je	gezicht	en	handen	waarneemt	als	je:	
	
1	

Ø met	een	strenge	oordelende	kritische	blik	naar	je	lichaam	kijkt,	of;	
Ø anticipeert	op	wat	er	allemaal	mis	kan	gegaan,	of;	
Ø wantrouwt	dat	er	ook	maar	iets	te	ontdekken	valt,	of;	
Ø door	wilskracht	een	beeld	probeert	op	te	roepen,	of;	
Ø je	iets	van	jezelf	‘moet!’	

	
2	
…het	beeld	in	al	zijn	details	naar	je	toe	laat	komen	alsof	je	naar	een	bosrand	kijkt	in	de	vroege	ochtend	en	
door	de	nevel	nog	geen	details	kunt	zien,	maar	erop	vertrouwt	dat	de	zon	de	 flarden	mist	zal	oplossen.	
Dan	kan	het	tafereel	zich	geleidelijk	aan,	aan	je	ontvouwen	en	kun	je	je	laten	verassen	door	onverwachte	
bezoekers	van	het	veld:	de	ene	keer	een	veldmuis,	de	andere	keer	een	ree	die	rustig	blijft	grazen	in	je	stille	
aanwezigheid.		

Achtergrond informatie 
De beweging van de adem 
Hoe	stil	we	ook	zijn,	binnen	in	ons	lichaam	is	altijd	de	beweging	van	de	adem.		
	
De	 cyclus	van	de	adembeweging	bestaat	uit	 inademen,	dat	 ergens	 in	 je	 lichaam	overgaat	 in	uitademen,	
soms	gevolgd	door	een	moment	van	stilte	en	dan	–	als	het	lichaam	daaraan	toe	is	–	volgt	vanzelf	weer	de	
inademing.	Hier	hoeven	wij	niets	voor	te	‘doen’.	Het	lichaam	ademt	uit	zichzelf.		
	
Veel	mensen	kunnen	er	baat	bij	hebben	de	adembeweging	 te	bevrijden	van	verstrakking	en	verstijving.	
Kennismaken	met	onze	ademhaling	is	tegelijkertijd	kennismaken	met	onze	belangrijkste	leraar.	Want	de	
adem	laat	zich	niet	ongestraft	forceren.		
	
Gaan	 we	 op	 wilskracht	 onze	 ademspieren	 forceren,	 dan	 worden	 we	 duizelig	 of	 krijgen	 we	 hoofdpijn.	
Baden	we	onze	ademhaling	echter	in	milde	aandacht,	dan	durft	ons	lichaam	oude	spanning	los	te	laten	en	
kunnen	we	de	daarmee	gepaard	gaande	lichaamssignalen	opmerken.	
	
Aangenaam	 of	 onaangenaam,	 we	 kunnen	 ze	 blijven	 begroeten	 als	 een	 belangrijk	 verhaal	 dat	 eens	 of	
meerdere	keren	vermeld	moet	worden	en	gehoord	wil	worden.	Een	verhaal	dat	in	eerste	instantie	verteld	
wordt	door	samenknijpen,	gloeien,	krampen,	golven,	 loslaten,	ergens	anders	verstrakken,	een	doffe	plek	
waar	binnenin	een	lichtje	opbloeit,	even	loslaten	om	weer	snel	samen	te	trekken	enzovoort.		
	
Terwijl	we	 onze	 lichaamssensaties	 leren	 verdragen,	 groeit	 ons	 vermogen	 om	 ook	 emoties	 tegemoet	 te	
treden	die	we	in	dit	proces	kunnen	opkomen:	van	verdriet	tot	zwarte	razernij,	van	slappe	lach	tot	euforie.	
Ons	eigen-wijze	lichaam	zal	in	deze	momenten	dankbaar	de	kans	waarnemen	om	daar	waar	mogelijk	te	
herstellen.	 Het	 volgen	 van	 de	 beweging	 van	 de	 adem	 kan	 hierbij	 als	 een	 anker	 of	 als	 een	 thuisbasis	
fungeren.		
	
Mensenstress 
Mensen	kunnen	in	ons	leven	een	grote	bron	van	stress	zijn.	Vaak	hebben	we	diepgewortelde	gewoontes	
ontwikkeld	om	met	onzekerheden,	wrijvingen	en	 conflicten	om	 te	gaan.	Het	 lijkt	wel	of	we	daarbij	 een	
uitgesleten	pad	betreden.	We	komen	terecht	in	een	automatisch	patroon	van	denken,	voelen	en	doen.	We	
zien	niet	meer	wat	de	werkelijke	situatie	is.	Terwijl	je	samen	bent	met	de	ander	verlies	je	toch	het	contact:	
je	bent	of	te	veel	met	de	ander	bezig,	of	te	veel	met	jezelf.	
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Met	je	aandacht	te	veel	bij	de	ander	
Als	we	 te	 veel	met	onze	 aandacht	bij	 de	 ander	 zijn,	 nemen	we	onze	 eigen	gedachten	en	gevoelens	niet	
meer	waar.	Misschien	weten	we	in	het	begin	nog	wel	wat	we	zelf	voelen	en	denken,	maar	we	durven	het	
door	onze	onzekerheid	niet	te	zeggen.	Misschien	willen	we	het	vooral	de	ander	naar	de	zin	maken	of	we	
houden	voortdurend	 in	de	gaten	wat	de	ander	doet.	 Soms	vergeten	we	dat	we	er	zelf	ook	nog	zijn.	We	
stemmen	ons	volledig	af	op	de	ander.	We	nemen	geen	eigen	positie	in,	en	maken	geen	keuze.		
	
Met	je	aandacht	bij	jezelf	
Als	we	veel	in	onze	eigen	gevoelens	en	meningen	opgaan,	is	het	bijna	onmogelijk	om	echt	in	contact	met	
de	ander	te	zijn.	We	gaan	volledig	op	in	ons	‘eigen’	verhaal	en	voelen	ons	snel	bedreigd	door	een	ieder	die	
de	dingen	niet	zo	ziet	als	wij.	De	gevechtslinies	zijn	dan	snel	betrokken.	Het	contact	wordt	meer	een	strijd	
van	‘wij’	tegen	‘zij’	dan	een	werkelijke	ontmoeting.	We	zien	niet	goed	meer	wat	de	ander	denkt	en	voelt.	
We	missen	het	overzicht	en	kunnen	geen	weloverwogen	keuzes	maken.		

Inhoudelijke ondersteuning 
Het oefenen in gesprek met een ander: de acht houdingsaspecten van open 
aandacht in de ontmoeting. Een andere manier van communiceren. 
Opmerkzaamheid	helpt	om	het	contact	met	de	ander	open	te	houden	of	om	openingen	te	vinden	in	een	
vastgelopen	contact.	Denk	eens	aan	de	acht	pijlers	
	

1. Laat	je	oordelen	zijn	voor	wat	ze	zijn	en	kijk	hoe	het	contact	nú	is,	zonder	te	oordelen.	
2. Merk	 in	het	 contact	 signalen	van	dwang	of	druk	op.	Geduld	 is	 een	 schone	zaak.	Veranderingen	

hebben	tijd	nodig.	
3. Probeer	de	ander	met	een	frisse	blik	te	zien.,	alsof	het	voor	de	eerste	keer	is.		
4. Durf	erop	te	vertrouwen	dat	je	weet	wat	je	nodig	hebt	en	dat	je	keuzes	kunt	maken.		
5. Wil	 je	 bij	 de	 ander	 iets	 bereiken	 en	ben	 je	 in	 het	 samenzijn	 vooral	 daarmee	bezig?	Dan	mis	 je	

waarschijnlijk	wat	er	op	het	moment	zelf	gebeurt	–	niet	hoeven	streven.	
6. Aanvaard	dat	de	ander	ook	echt	 anders	 is.	Probeer	 te	 zien	en	 te	verdragen	dat	de	ander	eigen	

verantwoordelijkheden	 heeft,	 eigen	 belangen	 en	 eigen,	 soms	 pijnlijke,	 ervaringen	 heeft	 –	 ook	
wanneer	je	het	niet	eens	kan	worden	met	elkaar.		

7. Is	er	iets	waar	je	je	krampachtig	aan	vasthoudt?	Merk	je	dat	je	vastzit	in	een	patroon?	Onderzoek	
wat	je	kunt	losweken.	

8. Mildheid	en	vriendelijkheid	openen	deuren.		
	
Experiment met mensenstress 
Let	eens	op	je	houding	wanneer	je	met	iemand	zit	of	staat	te	praten:	

Ø Zit	 of	 sta	 je	 voorovergebogen	naar	de	 ander	 toe?	Kin	 iets	 vooruit?	Ogen	volledig	 gericht	 op	de	
ander?	Misschien	merk	je	dat	je	dan	alleen	nog	maar	gericht	bent	op	de	ander	en	weinig	tot	niets	
merkt	van	je	omgeving;	wat	je	zelf	voelt	en	denkt	is	naar	de	achtergrond	verschoven.	

Ø Zit	 of	 sta	 je	 achterover	 met	 afstand	 tussen	 jou	 en	 de	 ander?	 Armen	 en	 benen	 over	 elkaar	
gevouwen?	 Misschien	 merk	 je	 dat	 je	 ogen	 en	 gedachten	 regelmatig	 afdwalen?	 Je	 raakt	 snel	
afgeleid	door	je	omgeving.	Of	je	trekt	je	misschien	wat	meer	in	jezelf	terug?	

Ø Herken	je	een	mengeling	van	deze	houdingen?	Wat	is	daarvan	het	effect	op	jou?	
Ø Probeer	eens	ontspannen	rechtop	te	zitten	of	te	staan,	kin	iets	bij	je,	ogen	een	beetje	tussen	jou	en	

de	ander	in,	met	aandacht	voor	de	ander	en	jezelf.	Hoe	voelt	dat?	Kun	je	in	deze	houding	iets	van	
open	aandacht		ervaren?	

Achtergrond informatie 
Over gedachten  
Het	 is	 	opmerkelijk	hoe	bevrijdend	het	werkt	om	te	zien	dat	 je	gedachten	slechts	gedachten	zijn	en	niet	
hetzelfde	als	‘jezelf’	of	‘de	werkelijkheid’.	
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Je	 denkt	 bijvoorbeeld	 dat	 je	 vandaag	 een	 bepaald	 aantal	 dingen	moet	 doen.	 Je	 herkent	 dit	 niet	 al	 een	
gedachte,	maar	 handelt	 alsof	 het	 ‘de	waarheid’	 is	 en	 daarmee	 heb	 je	 op	 dat	moment	 de	werkelijkheid	
geschapen	waarin	 je	 echt	 gelooft,	 namelijk:	 dat	 al	 die	dingen	vandaag	 gedaan	moeten	worden.	Maar	 in	
werkelijkheid	zijn	gedachten	geen	feiten	–	het	zijn	gedachten.	
	

	
Als	 je	 er	 zelf	 ook	 op	 zo’n	 manier	 mee	 bezig	 bent,	 voel	 je	 je	 waarschijnlijk	 opgejaagd,	 gespannen	 en	
bezorgd,	zonder	te	weten	waarom.	Dus,	als	je	zit	te	mediteren	en	de	gedachte	komt	op	hoeveel	je	vandaag	
nog	moet	 	doen,	wees	er	dan	attent	op	dat	dat	een	gedachte	 is.	Anders	ben	 je	alweer	met	het	volgende	
bezig,	zonder	dat	je	er	erg	in	hebt	dat	je,	door	een	gedachte	die	opkwam,	bent	gestopt	met	mediteren.		
	
Als	een	gedachte	opkomt	en	je	kan	er	afstand	van	nemen,	zodat	je	kan	zien	wat	het	werkelijk	is,	dan	ben	je	
in	 staat	 om	 verstandigere	 beslissingen	 te	 maken.	 Je	 kan	 bewust	 kiezen	 wat	 voorrang	 heeft	 en	 je	 zal	
gedurende	de	dag	beter	weten	wanneer	je	moet	stoppen.	Het	simpelweg	herkennen	van	je	gedachten	als	
gedachte,	 kan	 je	 verlossen	 van	 een	 schijnwerkelijkheid.	 Het	 geeft	 je	 een	 helder	 beeld	 en	 je	 leven	 zal	
minder	door	gedachten	worden	bepaald.		
	
Deze	bevrijding	van	de	terreur	van	je	denken	is	een	direct	gevolg	van	het	mediteren	zelf.	Wanneer	je	elke	
dag	een	tijdje	bezig	bent	met	‘niet-doen’,	je	ademhaling	en	je	de	activiteiten	in	lichaam	en	geest	gadeslaat	
zonder	 je	 met	 die	 activiteiten	 te	 identificeren,	 zal	 er	 geleidelijk	 meer	 kalmte	 en	 aandacht	 in	 je	 leven	
komen.	Doordat	de	geest	stabiliteit	ontwikkelt	en	zich	minder	bezig	houdt	met	de	inhoud	van	het	denken,	
versterken	we	het	vermogen	van	de	geest	om	zich	te	concentreren	en	kalm	te	zijn.	Elke	keer	als	we	een	
opkomende	gedachte	als	gedachte	kan	herkennen	–	de	inhoud,	de	kracht	en	de	juistheid	of	onjuistheid	van	
ervan	waarnemen	-,	ontstaat	er	 iets	meer	ruimte	en	kunnen	we	teruggaan	naar	onze	adembeweging	en	
naar	het	gewaar	zijn	van	het	lichaam.	Zo	versterken	we	onze	opmerkzaamheid.		
	
Het	 is	 een	 kunst	 om	 gedachten	 helder	 te	 zien,	 zodat	 we	 kunnen	 kiezen	 bij	welke	 gedachten	we	 actie	
ondernemen	en	welke	gedachte	we	kunnen	laten	voor	wat	ze	zijn.	
	
Over pijn 
Wat	is	pijn?	Pijn	is	een	cluster	van	lichamelijke	sensaties	en	geestelijke	reacties	daarop.	Het	woord	‘pijn’	is	
een	 concept.	 Het	 staat	 voor	 een	 steeds	 veranderende	 stroom	 van	 sensaties,	 zoals	 kloppen,	 steken,	
branden,	druk	hitte,	prikken.	We	denken	dat	pijn	een	onveranderlijke	brok	sensaties	is.	In	werkelijkheid	
kan	je,	als	je	met	niet-oordelende	en	zorgzame	aandacht	kan	aanschouwen,	ontdekken	en	ervaren	dat	wat	
we	pijn	noemen	steeds	verandert.	Dit	geeft	hoop.	De	ervaring	leert	dat	pijnsensaties	steeds	veranderen.	
Hierdoor	wordt	het	makkelijker	om	ze	te	observeren.		
	
Pijn	 is	een	natuurlijk	deel	van	de	ervaring	 in	het	 leven.	Eraan	lijden	is	een	van	de	mogelijke	reacties	op	
pijn.	Het	is	niet	altijd	de	pijn	op	zichzelf,	maar	vaak	de	manier	waarop	we	de	pijn	zien	en	erop	reageren,	
die	de	mate	van	lijden	die	we	zullen	ervaren,	bepaalt.		
	

Een	voorbeeld	uit	het	boek	van	Jon	Kabat-Zinn:	
	
Een	patiënt,	Peter,	die	kanker	had	en	veel	last	had	van	vermoeidheid,	stond	om	22.00	uur	’s	avonds	met	
de	koplampen	aan	op	de	oprit	 zijn	auto	 te	wassen	 toen	hij	 tot	een	 ingrijpende	ontdekking	kwam.	Hij	
realiseerde	zich	dat	hij	dit	helemaal	niet	hoefde	te	doen.		
Het	 was	 het	 onvermijdelijke	 gevolg	 van	 de	 hele	 dag	 maar	 proberen	 de	 dingen	 die	 hij	 zich	 had	
voorgenomen	ook	die	dag	voor	elkaar	te	krijgen.	Toen	hij	door	kreeg	wat	hij	zichzelf	aandeed,	begreep	
hij	 dat	 hij	 zo	 overtuigd	wat	 geweest	 dat	 alles	 die	 dag	 gedaan	moest	worden,	 dat	 hij	 er	 niet	 aan	 had	
getwijfeld	of	dat	wel	waar	was.	
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Bij	pijn	is	het	de	kunst	om	‘in	te	tunen’	op	de	feitelijke	ervaring	van	de	symptomen	op	de	momenten	dat	ze	
onze	 geest	 en	 lichaam	 domineren.	 Dit	 wil	 zeggen	 dat	 we	 oefenen	 om	 pijn	 met	 zorgzame	 aandacht	 te	
observeren	zonder	het	anders	te	willen	hebben	dan	hoe	het	is.	In	plaats	van	ons	te	verzetten	tegen	de	pijn,	
leren	we	haar	 juist	benaderen.	Vanuit	het	erkennend	opmerken,	ontstaat	meer	ruimte	en	hoeven	we	er	
niet	verstrikt	in	te	raken.	Intunen	op	de	sensatie	van	pijn	blijkt	een	effectieve	manier	om	de	mate	van	pijn	
die	je	ervaart	te	verminderen,	in	plaats	van	met	pijn	in	gevecht	te	gaan.	
	
Bij	pijn	is	het	de	oefening	om	met	aandacht	de	pijnsensaties	te	observeren	en,	zodra	er	reacties	komen	op	
de	 pijn	 –	 bijvoorbeeld	 gaan	 denken	om	 niet	 meer	 te	 voelen,	 het	 weg	 willen	 hebben,	 er	 verdrietig	 van	
worden,	gefrustreerd	raken	–	op	dat	moment	ook	deze	reacties	op	te	merken.	
	
Terwijl	we	pijn	meestal	haten,	weg	willen	hebben	of	proberen	 te	negeren,	 is	de	oefening	hier	 juist	met	
aandacht	naar	de	pijn	 toe	 te	gaan,	 in	plaats	van	de	pijn	weg	 te	 leiden.	Negeren	of	afleiden	werkt	op	de	
korte	termijn,	maar	is	niet	ondersteunend	voor	de	lange	termijn.	En	het	werkt	ook	niet.	Bij	pijn	oefenen	
we	met	een	innerlijke	houding	die	de	pijn	gaat	onderzoek,	ervan	gaat	leren,	haar	beter	gaan	leren	kennen.	
Je	probeert	de	pijn	niet	tegen	te	houden	of	ervan	af	te	komen	of	eraan	te	ontsnappen.		
	
Over angst 
Mindfulnesstraining	is	een	prima	laboratorium	om	met	angst	aan	de	slag	te	gaan.	Ook	bij	angstgevoelens	
oefenen	 we	 om	 met	 zorgzame	 aandacht	 erbij	 te	 kunnen	 blijven.	 We	 hoeven	 niets	 aan	 de	 angstige	
gevoelens	 te	doen,	 behalve	ons	 ervan	bewust	te	worden	 en	ophouden	ze	af	te	keuren	 en	 onszelf	 erom	 te	
veroordelen.	
	
Bij	opmerkzaamheid	gaat	het	erom	de	angst	zelf	het	voorwerp	van	onze	niet-oordelende	aandacht	te	laten	
worden.	We	observeren	de	angst	doelbewust	terwijl	ze	ontstaat,	net	zoals	we	bij	pijn	doen.	Dit	doen	we	
zowel	 lichamelijk	 als	 mentaal.	 Wat	 is	 voelbaar	 in	 het	 lichaam,	 bijvoorbeeld	 in	 het	 keelgebied,	 het	
borstgebied,	de	maagstreek	en	de	buik?	Welke	gedachten	zijn	aanwezig	en	welke	innerlijke	reacties	op	de	
angstgevoelens?		
	
Wanneer	je	angsten	van	dichterbij	bekijkt,	terwijl	ze	in	de	vorm	van	gedachten,	gevoelens,	en	lichamelijke	
gewaarwordingen	 aan	 de	 oppervlakte	 komen,	 verkeer	 je	 in	 een	 betere	 positie	 om	 ze	 als	 zodanig	 te	
herkennen	en	te	weten	hoe	je	je	ertoe	kan	verhouden.	
	
Een	belangrijk	onderdeel	in	het	werken	met	angst	is	in	te	zien	en	te	ervaren	dat	jij	niet	je	gedachten	en	je	
gevoelens	bent.	Je	hoeft	je	gedachten	en	gevoelens	niet	te	geloven	of	erop	te	reageren	of	erdoor	opgejaagd	
te	worden.	Wanneer	je	oefent,	waarbij	je	je	concentreert	op	wat	het	ook	maar	is	waar	je	aandacht	naartoe	
gaat,	ga	je	gedachten	en	gevoelens	zien	als	losse,	kortstondige	gebeurtenissen,	als	individuele	golven	in	de	
zee.	 Je	 leert	 gedachten	 als	 gedachten,	 als	 ‘gebeurtenissen	 in	 je	 bewustzijnsveld’,	 opmerken,	 net	 zoals	
gevoelens	en	lichamelijke	gewaarwordingen.		
	
Misschien	 kan	 je	 tijdens	 het	 oefenen	 herkennen	 welke	 gedachten	 aan	 een	 angstervaring	 voorafgaan.	
Wanneer	 je	 je	 gedachten	 als	 gedachten	 beschouwt,	 en	 doelbewust	 niet	 reageert	 op	 hun	 inhoud	 of	
emotionele	lading,	bevrijd	je	je	uit	de	aantrekking	–	en	afstotingskracht	van	de	gedachten.	Jouw	oefening	
bestaat	 eruit	 de	 gedachten	 en/of	 gevoelens	 te	 herkennen	 en	 te	 laten	 zijn	 voor	 wat	 ze	 zijn,	 namelijk	
gedachten	en/of	gevoelens.		
	
Opmerkzaamheid	terwijl	je	angst	ervaart	helpt	je	om	wat	meer	ruimte	te	ervaren,	zodat	je	kunt	kiezen	hoe	
je	je	tot	angstgevoelens	of	angstgedachten	wilt	verhouden.	
	
Net	als	pijn	is	ook	angst	een	soort	boodschapper.	Kijk	of		je	ernaar	kan	luisteren	met	zorgzame	aandacht,	
in	plaats	van	je	ertegen	te	verzetten	en	daardoor	nog	meer	spanning	te	voelen.	
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Inspiratie: Wankelmeditatie 

We	 kwamen	 bij	 elkaar	 om	 een	 Dag	 in	 Aandacht	 door	 te	 brengen	 met	 een	 groep	 predikanten	
(Vietnamveteranen).	 We	 konden	 allemaal	 in	 meditatie	 zitten,	 maar	 voor	 een	 aantal	 van	 ons	 leverde	 de	
loopmeditatie	problemen	op.	Eén	man	had	zijn	benen	verloren	in	Vietnam;	ik	had	mijn	heup	en	knie	tijdens	
een	 incident	verwond,	 en	kan	niet	 langzaam	en	gericht	 lopen	zonder	 stok.	 Ik	vertelde	aan	Theresa	dat	 ik	
tijdens	de	loopmeditatie	op	de	veranda	had	gezeten	en	mij	buitengesloten	en	geïsoleerd	van	de	groep	had	
gevoeld;	half	gekscherend	zei	ik,	dat	wat	ik	nodig	had	de	een	of	andere	vorm	van	‘wankelmediatie’	was.	
	
En	zij	antwoordde:	‘Het	is	aan	jou	om	die	dan	te	verzinnen’.	
	
Die	dag	had	ik	mijn	houten	stok	in	een	hoek	van	mijn	kamer	van	het	centrum	gelaten.	Jarenlang	heb	ik	hem	
verborgen	 gehouden,	 en	 ondertussen	 geleerd	 hoe	 ik	 mijn	 pijnlijke	 probleem	 tijdens	 het	 lopen	 kan	
compenseren	en	verbergen.	Die	stok	deed	me	herinneren	aan	dingen	die	ik	liever	wilde	vergeten..	
	
Ik	kon	niet	vergeten	hoe	ik	enkele	jaren	geleden	naar	een	parade	keek	in	Wheeling,	West	Verginia.	Ik	knielde	
naast	mijn	jonge	zoontje	en	mijn	heup	schoot	uit	de	kom	en	kon	niet	opstaan…zo	voelde	ik	mij	weer	een	van	
de	 soldaten	 van	 jaren	 geleden,	 een	 ‘kreupele’	 langs	 de	 kant	 van	 de	weg.	 Schaamte,	walging	 en	wanhoop	
welden	in	mij	op;	mijn	hulpeloosheid	richtte	zich	op	de	stol	en	in	mijn	kwaadheid	besloot	in	hem	niet	meer	
te	gebruiken.		
	
Toen	ik	terugkeerde	naar	mijn	kamer	later	die	middag,	ben	ik	ervoor	gaan	zitten	en	heb	ik	nagedacht	over	
het	uitvinden	van	een	‘wankelmeditatie’.	Ik	besloot	om	een	wandeling	te	maken	en	in	plaats	van	mijn	stok	
mee	te	nemen	als	een	noodzakelijk	kwaad	en	uit	angst	om	te	vallen,	mijn	stok	nu	‘uit	te	nodigen’	om	mijn	
helper	te	zijn.	‘Kom	alsjeblieft	mee	en	wees	mijn	kameraad’,	zei	ik.	En	aldus	gingen	we	op	weg	naar	het	nabij	
gelegen	centrum	van	de	stad.	Terwijl	we	onze	weg	zochten	over	het	 trottoir,	probeerde	 ik	mij	niet	alleen	
gewaar	te	zijn	van	mijn	adem,	maar	ook	van	mijn	voeten	en	van	de	houten	stok	in	mijn	hand.	Vele	emoties	
en	gedachten	kwamen	op	en	ik	groette	zowel	de	plezierige	als	de	niet-plezierige	en	nodigde	ze	uit	om	ons	te	
vergezellen	tijdens	de	wandeling.		
Na	een	poosje	werd	ik	minder	bewust	van	deze	emoties	en	gedachten	en	meer	bewust	van	de	grond	waar	ik	
op	 liep,	 de	 schoonheid,	 en	 zachte	 warme	 van	 de	 avond	 en	 de	 mensen	 om	 me	 heen.	 Ik	 voelde	 zelfs	
dankbaarheid	in	mij	opkomen	voor	de	kameraad	die	mij	ondersteunde.		
	
Terwijl	ik	mijn	‘wankelmeditatie’	met	mijn	kameraad	heb	voortgezet,	heb	ik	diep	proberen	na	te	deken	over	
deze	 oefening.	 Ik	 heb	 mijzelf,	 vanwege	 mijn	 kwaadheid,	 zolang	 de	 steun	 ontzegd	 die	 ik	 nodig	 had	 om	
volledig	mobiel	te	zijn.	En	als	ik	dan	die	steun	zocht,	werd	ik	meer	gemotiveerd	door	angst	om	te	vallen	dan	
door	iets	anders.	
	
ik	ben	tot	het	bewustzijn	gekomen	dat	mijn	kameraad	een	gift	is,	die	me	niet	allen	helpt	om	met	de	grond	te	
verbinden,	maar	ook	met	vele		anderen	die	door	een	heel	scala	van	oorzaken	niet	makkelijk	kunnen	lopen,	
maar	die	ook	wankelen.	Wanneer	 ik	met	die	broeders	 en	 zusters	 verbonden	ben,	 voel	 ik	mij	 	 niet	 langer	
buitengesloten	of	afgescheiden.	In	plaats	van	een	verwijzer	naar	een	verschrikkelijk	verleden,	heb	ik	nu	een	
dieper	wortel	ontbloot	van	de	huidige	betekenis	van	deze	‘boom’	die	ik	met	mijn	hand	omhels.	
	
Fragment	uit:	A	jotful	Path,	p.	64,	Thich	Nath	Hahn.		
Bovenstaande	verhaal	kan	je	 letterlijk	lezen	als	de	ervaring	van	een	man	die	een	stok	nodig	heeft	om	zich	
voort	te	kunnen	bewegen.	Maar	wellicht	neemt	de	waarde	van	dit	persoonlijke	verslag	voor	je	toe,	als	je	de	
stok	ziet	als	een	symbool	van	de	hulpmiddelen	(materieel	en	mentaal)	die	iedereen	die	ziek	is	op	zijn	weg	
nodig	heeft.	Kan	het	zijn	dat	je	jezelf	op	je	nieuwe	levenspad	tegenhoudt	door	hulpmiddelen	bijvoorbeeld	te	
zien	vijanden	of	symbolen	van	mislukking,	zodat	ze	nooit	optimaal	steun	kunnen	bieden?	
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Schema: Opmerkzaam zijn van spanningsvolle gesprekken 
Wees	 je	 deze	 week	 bewust	 van	 een	 spanningsvolle	 ontmoeting,	 op	 het	 moment	 dat	 deze	 plaatsvindt.	
Beschrijf	je	ervaringen	volgens	onderstaande	schema.	

Beschrijf	het	
gesprek.	Met	wie	
was	het?	

Hoe	ontstond	de	
spanning?	

Wat	wilde	je	van	de	
ander?	Wat	kreeg	je	
in	feite?			

Wat	wilde	de	ander?	
Wat	 kreeg	 die	 in	
feite?	

Hoe	voelde	je	je	
gedurende	en	na	
de	situatie?	

Is	de	situatie	nu	
opgelost?	Hoe	heb	
je	dat	gedaan?	

Maandag	 	 	 	 	 	

Dinsdag	 	 	 	 	 	

Woensdag	 	 	 	 	 	

Donderdag		 	 	 	 	 	
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Opmerkelijkheden:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Vrijdag	 	 	 	 	 	

Zaterdag		 	 	 	 	 	

Zondag		 	 	 	 	 	
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MBSR	–	Week	7	
Hoe	kan	ik	het	beste	voor	mezelf	zorgen?	

Huiswerk week 7 

Formele oefening 
	
1	 De	Zitmeditatie,	Lichaamsverkenning	en	de	Bewegingsoefeningen,	afwisselend.		
	
2	 Bergmeditatie	naar	behoefte	
	

Informele oefening 
	
1	 Wat	komt	er	dagelijks	bij	je	binnen	in	de	vorm	van	eten,	beelden,	geluiden,	het	nieuws,	roddel?	Let	
	 op	 je	reacties.	Wat	merk	 je	op	aan	gewoontes,	verlangen	of	verzet?	Welke	keuzes	maak	 je?	Hoe	
	 beïnvloedt	dit	je	gezondheid?	Zie	bij	Oefenen.	
	
2	 Geef	aandacht	aan	je	automatische	reacties	en	kies	een	bewuste,	alternatieve	respons.			
	
3	 Bonusoefening:	Hoe	laad	jij	de	batterij	weer	op?	
	
4	 Neem	een	half	uur	de	tijd	om	stil	te	staan	bij	de	training:	

Ø 	 Wat	is	voor	jou	van	waarde	bij	het	trainen	van	opmerkzaamheid?	
Ø 	 Wat	vind	je	moeilijk?	Wat	gaat	je	gemakkelijk	af?	
Ø 	 Welke	ontwikkeling	neem	je	bij	jezelf	waar?	

	
5	 Hoe	blijf	je	opmerkzaamheid	in	je	dagelijks	leven	oefenen	na	de	training?	 	
	 Werk	 je	 graag	 met	 doelen,	 gebruik	 dan	 het	 schema	 individueel	 oefenprogramma	 (zie	 laatste	
	 bladzijde)	 waarin	 je	 de	 antwoorden	 kan	 noteren.	 Laat	 het	 doelen	 zijn	 die	 voortvloeien	 uit	 je	
	 directe	ervaring,	de	meditatiebeoefening	en	je	innerlijke	wijsheid.	
	

v Neem	een	symbool	mee	naar	de	laatste	trainingsbijeenkomst	
	 Graag	wil	ik	je	vragen	om	voor	de	laatste	bijeenkomst	een	symbool	mee	te	nemen	dat	uitdrukt	
	 wat	voor	jou	van	waarde	is	geweest	in	de	training.	Onderzoek	waar	je	jezelf	aan	wilt	herinneren	
	 en	laat	het	symbool	hier	expressie	aan	geven.	Het	kan	een	object	zijn	of	een	gedicht,	muziekje	of	
	 een	plaatje.	
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Achtergrond bij MBSR – week 7 
	

‘Waar	je	ook	gaat	daar	ben	je’.	
	

-	Titel	van	boek	van	Jon	Kabat-Zinn	-				

‘Waar je ook gaat, daar ben je’ 
Heb	je	ooit	gemerkt	dat	je	nergens	voor	kan	weglopen?	Dat	de	dingen	die	je	niet	onder	ogen	wilt	komen	en	
waaraan	je	wilt	ontsnappen,	je	vroeg	of	laat	inhalen?	
	
Wanneer	we	een	situatie	niet	onder	ogen	willen	komen,	helpen	veranderingen	als	verhuizen,	een	andere	
partner	of	een	andere	baan	meestal	niet.	Je	neemt	jezelf	immers	altijd	mee,	waar	je	ook	gaat,	ook	al	ga	je	
naar	de	andere	kant	van	de	wereld.	Je	maakt	altijd	onderdeel	uit	van	de	bewegingen	van	het	leven;	of	die	
nu	prettig,	onprettig	of	neutraal	zijn.		
	
Hier	aanwezig	zijn,	op	de	plek	waar	je	nu	bent,	met	wat	je	in	jezelf	en	buiten	jezelf	aantreft.	Dit	is	wat	er	is.	
Nodig	je	aandacht	uit	om	binnen	te	komen	en	aan	haar	helende	werk	te	beginnen.		
	
Oefenen: wat komt er via de zintuigen ons lichaam binnen? 
Elke	dag	opnieuw	komt	er	heel	wat	binnen	in	ons	lichaam:	niet	alleen	via	onze	mond,	maar	ook	via	onze	
ogen,	oren	en	neus.	Sta	eens	met	aandacht	stil	bij	wat	er	gedurende	24	uur	in	jouw	lichaam	naar	binnen	
komt.	Waar	komt	het	vandaan?	Hoeveel	komt	er	binnen?	Hoe	reageert	je	lichaam	erop?	En	je	geest?	Merk	
op	of	je	er	zelf	bewust	voor	hebt	gekozen	of	dat	je	het	in	een	soort	automatisme	naar	binnen	liet	komen.	
Hoe	ga	je	om	met	dat	wat	onvermijdelijk	bij	je	binnenkomt?	En	is	het	echt	onvermijdelijk?	
	
>	 Wat	eet	en	drink	je?	
Hoe	reageert	je	lichaam	daarop?	En	je	denken	en	voelen?	
	
>	 Wat	zie	je,	wat	komt	er	binnen	door	je	ogen?	

- natuur	of	stad	
- de	spullen	in	je	huis	
- andere	mensen	
- het	beeld	van	je	lichaam	in	de	spiegel	
- televisiebeelden	en	internet	
- teksten	uit	boeken,	kranten	of	tijdschriften	
- kunstwerken	
- afvalproducten	

Hoe	reageert	je	lichaam	hierop?	En	je	denken	en	voelen?	
	
>	 Wat	voor	geluiden	komen	er	binnen?	

- muziek		
- gesprekken	
- roddel	
- harde	of	zachte	geluiden	
- verhalen	van	anderen	
- geluid	van	je	eigen	stem	
- radio-	of	televisieprogramma’s	
- omgevingsgeluiden	

Hoe	reageert	je	lichaam	hierop?	En	je	denken	en	voelen?	
	



©	MBSR	Reader	Eva	Kam	 66	

>	 Wat	ruik	je,	welke	geuren	komen	er	binnen	door	je	neus?	
- geuren	van	jezelf	
- geuren	van	anderen	
- de	geur	van	je	huis	
- de	geur	van	je	eten,	van	je	drinken	
- geur	in	de	natuur	
- geur	in	de	stad	

Hoe	reageert	je	lichaam	hierop?	En	je	denken	en	voelen?	

Inhoudelijk ondersteuning 
Omgaan met heftige gevoelens 
Er	 zijn	 verschillende	 manieren	 om	 met	 heftige	 gevoelens	 om	 te	 gaan.	 Hieronder	 volgen	 de	 meest	
voorkomende	manieren.	
1.	 afkeuren,	onderdrukken,	er	tegen	vechten;	
2.	 negeren,	flink	zijn	en	doorgaan,	er	niet	op	reageren;	
3.		 erdoor	overmand	worden,	meegesleept	worden	(in	woede	uitbarsten,	in	paniek	raken);	
4.		 bewust	 ruimte	 geven	 aan	de	 emotie,	 deze	 erkennen	 en	 toestaan	 zonder	 erdoor	 overweldigd	 te	
	 raken.	
	
De	eerste	drie	manieren	zijn	meestal	onbewuste	reacties,	volgens	patronen	die	je	van	kind	af	aan	geleerd	
en	gevolgd	hebt.	Het	is	belangrijk	om	deze	te	gaan	herkennen.		Ze	kunnen	voor	een	bepaalde	periode	goed	
uitwerken,	maar	onderdrukken	veel	energie	en	negeren	lost	niets	op.	
	
Het	 is	 daarom	 wijzer	 om	 een	 bewuste	 keuze	 (nummer	 vier	 van	 het	 rijtje)	 te	 maken	 en	 aandacht	 te	
schenken	aan	wat	er	nu	eenmaal	is.	De	volgende	stappen	kunnen	hierbij	helpen:	

v Word	je	bewust	dat	je	deze	gevoelens	hebt,	kijk	ernaar	in	plaats	van	je	ermee	te	vereenzelvigen/	
identificeren.	Bijvoorbeeld	door	 je	 te	 realiseren:	 ik	heb	 angst,	 in	plaats	van	 ik	ben	 angst;	 ik	heb	
boosheid,	in	plaats	van	ik	ben	boos.	

v Ga	met	aandacht	naar	je	adembeweging	en	oefen	drie	minuten	ademruimte.	
v Ga	naar	het	 gevoel	 toe,	 onderzoek	het,	 sta	 stil	 bij	wat	 je	nu	 ervaart.	Beschrijf	 deze	 ervaring	 zo	

objectief	 mogelijk	 voor	 jezelf.	Welke	 gevoelens	 heb	 je?	Waar	 voel	 je	 het	 in	 je	 lichaam?	Welke	
gedachten	komen	daarbij	naar	boven?	Bijvoorbeeld:	ik	voel	angst,	ik	voel	de	angst	in	mijn	buik	en	
in	mijn	keel,	steeds	meer	angstige	gedachten	komen	op,	een	heel	doemscenario	dreigt	zich	af	te	
spelen	in	mijn	fantasie,	ik	krijg	het	benauwd.	

v Ga	met	aandacht	naar	die	plek	in	het	lichaam.	Adem	ernaartoe.	Merk	op	wat	er	gebeurt	als	je	hier	
met	zorgzame	aandacht	bij	blijft.	Wordt	het	erger,	minder	fluctueert	het?	Verandert	het	gevoel?		

v Je	 kan	 ook	met	 aandacht	 gaan	 naar	 de	 gedachten	 die	 hierbij	 opkomen	 en	 deze	 verwoorden	 of	
opschrijven.	 Bijvoorbeeld:	 dit	 houdt	 nooit	 op,	 dit	 is	 het	 begin	 van	 het	 einde,	 wat	 moet	 er	
gebeuren,	 niemand	 begrijpt	 mij	 enzovoort.	 Kijk	 of	 je	 deze	 gedachten	 herkent	 en	 of	 je	 andere,	
helpende,	gedachten	ernaast	kan	zetten	die	op	dit	moment	beter	helpen.		

v Vraag	jezelf	hierbij	eerlijk	af:	kan	ik	dit	toelaten,	kan	ik	dit	uithouden?	Heb	ik	hier,	op	dit	moment,	
de	ruimte	om	dit	alles	te	kunnen	ervaren?	Laten	de	sterkte	van	het	gevoel	en	de	omstandigheden	
het	toe	dat	ik	dit	allemaal	ervaar?	Maak	een	inschatting	van	je	vermogen	om	je	ervaringen	nu	toe	
te	laten	en	herken	dat	je	een	keuze	hebt	in	hoe	lang	je	dit	wilt	uithouden	(30	seconden,	5	minuten,	
een	kwartier?).	

v Het	kan	ook	behulpzaam	zijn	om	het	gevoel	vorm	te	geven	en	te	uiten,	bijvoorbeeld:	 	
	 >	schrijf	een	boze/bange/verdrietige	brief	(die	je	vervolgens	niet	hoeft	op	te	sturen).	
	 >	praat	er	met	iemand	over	(sommige	mensen	kan	je	ook	’s	nachts	bellen).	
	 >	uit	je	gevoel	door	fysieke	inspanning	(boksbal,	sporten,	stofzuigen,	timmeren,	rennen).	

v Wanneer	 het	 gevoel	 te	 lang	 aanhoudt,	 kan	 je	 bijvoorbeeld	 bewust	 kiezen	 voor	 afleiding,	
bijvoorbeeld:	
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	 >	concentreer	je	op	iets	wat	je	leuk	vindt	
	 >	ga	 iets	doen	wat	 je	goed	kunt.	Doe	het	met	zorgzame	aandacht	en	spreek	bewust	 je	zintuigen	
	 hierbij	aan.	
	
Je	zal	merken	dat	door	bewust	te	kiezen	wat	in	het	moment	zelf	bij	jou	het	beste	uitwerkt,	je	weer	meer	
controle	krijgt	over	gevoelens	en	gedachten.	
Op	den	duur	zal	de	lading	van	een	emotie	minder	worden,	zeker	als	het	je	lukt	om	er	met	aandacht	bij	te	
blijven	 of	 te	 ademen	naar	 de	 plek	waar	 je	 haar	 voelt.	 Uiteindelijk	 zal	 er	 een	 gevoel	 van	 rust	 of	 ruimte	
ontstaan,	waarbij	je	weer	in	contact	komt	met	jezelf.	

Oefenen 
Bergmeditatie 
Onze	 armen	 zijn	 als	 de	 helling	 van	 de	 berg,	 ons	 hoofd	 als	 de	 indrukwekkende	 hoge	 top	 en	 ons	
onderlichaam	is	met	de	aarde	verbonden	zoals	een	berg	haar	wortels	diep	 in	de	grond	heeft	zitten.	Het	
hele	lichaam	is	majestueus	en	groots,	zoals	bergen	meestal	zijn.	We	zitten	stil	en	in	stilte.	We	zijn	gewoon	
wat	we	zijn,	zoals	een	berg	die	onbewogen	blijft	wanneer	de	dag	in	de	nacht	overgaat,	wanneer	het	weer	
en	de	seizoenen	veranderen.	Een	berg	is	altijd	geaard,	in	de	aarde	verankerd,	altijd	stil,	altijd	zichzelf.		
	
Een	berg	is	mooi	door	gewoon	te	zijn	wat	hij	is	–	of	hij	wordt	gezien	of	niet,	of	hij	met	sneeuw	is	bedekt	of	
groen	is,	in	de	regen	of	in	de	wolken	is	gehuld	of	verlicht	wordt	door	de	zon.	
	
Dankzij	dit	beeld	kunnen	we	ons	bewust	blijven	van	onze	eigen	kracht.	De	berg	herinnert	ons	eraan	dat	
we	veranderingen	die	we	 in	onszelf	waarnemen,	als	 ‘innerlijk	weer’	zouden	kunnen	zien.	Het	herinnert	
ons	 eraan	 dat	 we	 tijdens	 de	 stormen	 van	 ons	 eigen	 lichaam	 en	 geest	 evenwichtig	 en	 stabiel	 kunnen	
blijven.	 Het	 kan	 ons	 helpen	 inzien	 dat	 onze	 lichaamssensaties,	 gedachten	 en	 gevoelens,	 onze	
vooroordelen,	onze	emotionele	stormen	veel	weg	hebben	van	het	weer	op	de	berg.	Dat	de	periodes	waarin	
we	ons	bevinden	als	de	seizoenen	zijn:	ze	komen	en	ze	gaan.	Door	de	tijd	heen	is	er	steeds	verandering,	
maar	de	berg	blijft,	als	kalmte	die	elke	verandering	verdraagt.			
	
Bergmeditatie – experiment  
Kijk	eens	hoe	het	is	om	tijdens	het	zitten	in	aandacht	het	beeld	van	de	berg	voor	ogen	te	houden.	Ga	na	hoe	
je	het	kunt	gebruiken	om	je	vermogen	om	in	stilte	aanwezig	te	zijn	te	versterken.	kijk	of	het	je	kan	helpen	
om	te	kunnen	zitten	ondanks	tegenslag,	problemen,	innerlijke	stormen	of	verveling.		
	
Kan	je	af	ent	oe	het	beeld	van	de	berg	in	je	dagelijks	doen	en	laten	met	je	meedragen?	Kun	je	de	berg	van	
anderen	zien	en	toelaten	dat	elke	berg	zijn	eigen	vorm	heeft,	dat	elke	berg	uniek	is,	geheel	zichzelf?	

Reflectie 
	
	
	
	
	
	
	

	
	

De	vogels	zijn	in	de	lucht	verdwenen,	
	
De	laatste	wolk	drijft	nu	weg.	
	
We	zitten	bijeen,	de	berg	en	ik,		
	
totdat	alleen	de	berg	nog	over	is.	
	
Li	Po	
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Inhoudelijke ondersteuning 
Omgaan met die altijd aanwezige gedachten  
Het	denken	beheerst	ons	leven.	Bewust	of	onbewust	ben	je	het	grootste	deel	van	je	leven	met	je	gedachten	
bezig.	 Meditatie	 is	 een	 ander	 proces.,	 dat	 zich	 niet	 bezig	 houdt	 met	 redeneren	 of	 met	 overdenken.	
Meditatie	heeft	niets	te	maken	met	denken.	Meditatie	is	‘niet	het	denken	volgen’.	En	door	het	proces	van	
stille	observatie	kunnen	nieuwe	inzichten	ontstaan.	We	hoeven	niet	te	vechten	of	te	worstelen	met	onze	
gedachten	of	onze	gedachten	veroordelen.	Als	we	merken	dat	er	een	gedachte	opkomt,	kunnen	we	ervoor	
kiezen	die	wel	of	niet	te	volgen.		
	
Als	we	onszelf	verliezen	in	een	gedachte,	vereenzelvigen	we	ons	er	in	sterke	mate	mee:	we	identificeren	
ons	volledig	met	onze	gedachten,	het	is	net	alsof	we	de	gedachte	zijn.	De	gedachten	razen	door	ons	hoofd,	
we	 worden	 erdoor	 meegesleept	 en	 dat	 kan	 in	 korte	 tijd	 heel	 ver	 zijn.	 We	 springen	 op	 een	 trein	 van	
gedachten	die	als	wagonnetjes	aan	elkaar	gekoppeld	zijn,	zonder	te	beseffen	dat	we	dat	hebben	gedaan,	
laat	 staan	 dat	 we	 weten	 waar	 we	 naartoe	 gaan.	 Ergens	 onderweg	 worden	 we	 (hopelijk)	 wakker	 en	
realiseren	ons	dat	we	aan	het	denken	zijn,	dat	we	zonder	het	te	willen,	meegenomen	waren	voor	een	rit.	
Het	kan	zijn	dat	we	door	de	tocht	in	een	heel	andere	gemoedstoestand	terecht	zijn	gekomen	dan	toen	we	
instapten.		
	
Neem	de	tijd	om	naar	de	gedachten	te	kijken	die	op	dit	moment	in	je	hoofd	opkomen.	Je	zou	nu	als	een	
oefening	je	ogen	kunnen	sluiten	en	je	voorstellen	dat	je	in	een	bioscoop	zit	en	naar	een	leeg	scherm	kijkt.	
Wacht	simpelweg	tot	er	gedachten	verschijnen.	Omdat	je	niets	anders	doet	dan	alleen	maar	afwachten	tot	
de	gedachten	verschijnen,	kan	dat	heel	snel	gebeuren.	Wat	voor	gedachten	zijn	het	precies?	Wat	gebeurt	
ermee?	
	
Hoe	zit	het	met	heftige	gedachte	die	ons	raken?	We	kijken,	kijken	en	kijken	nog	eens	en	dan	heel	plotseling	
–	flits!-	zitten	we	er	middenin:	de	gedachte	heeft	ons	te	pakken,	we	zijn	verloren.	Het	is	verbazingwekkend	
om	te	merken	hoeveel	macht	zulke	ongewenste	gedachten	over	ons	hebben.	Doe	dit,	zeg	dat,	denk	eraan,	
maak	plannen,	raak	geobsedeerd,	veroordeel!	Ze	kunnen	ons	letterlijk	gek	maken,	en	dat	gebeurt	dan	ook	
vaak.	
	
Het	soort	gedachten	dat	we	hebben	en	de	invloed	die	ze	op	ons	leven	hebben,	hangt	af	van	het	feit	of	we	
de	dingen	begrijpen.	Als	we	ons	in	een	heldere	toestand	bevinden,	waarbij	we	ons	beperken	tot	het	zien	
opkomen	 en	weer	 verdwijnen	 van	 gedachten,	maakt	 het	 niet	 uit	 wat	 voor	 gedachten	we	 in	 ons	 hoofd	
hebben.	We	 zien	 onze	 gedachten	 zoals	 ze	 zijn:	 een	 voorbijgaande	 vertoning,	 een	wolk	 aan	 de	 heldere	
hemel.	 Gedachten	 zijn	 als	 magische	 voorstellingen	 die	 echt	 lijken	 als	 we	 erin	 opgaan,	 maar	 de	 magie	
verdwijnt	als	we	ze	bewust	bekijken.		
	
Gedachten	 leiden	 tot	 acties	 en	 acties	 hebben	 weer	 allerlei	 gevolgen.	 In	 welke	 gedachten	 gaan	 we	
investeren?	 Onze	 grootste	 opdracht	 is	 om	 helder	 ze	 helder	 te	 zien,	 zodat	we	 kunnen	 kiezen	 bij	 welke	
gedachte	 we	 actie	 ondernemen	 en	 welke	 we	 moeten	 laten	 zijn	 voor	 wat	 ze	 zijn.	 In	 plaats	 van	 onze	
gedachtestroom	te	ervaren	als	een	televisie	met	maar	één	kanaal	waar	we	naar	moeten	kijken,	kunnen	we	
leren	een	ander	kanaal	te	kiezen	of	de	knop	om	te	draaien	en	de	stilte	te	ervaren.	
	
Bron:	Segal	e.a.,	aandachtgerichte	cognitieve	therapie,	2004.		
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Inhoudelijke ondersteuning 
Wat te doen bij ondermijnende/ negatieve gedachten? 
	

v Kijk	ernaar	als	ze	opkomen	en	weer	verdwijnen,	wetende	dat	je	ze	niet	hoeft	te	volgen.	
	
v Beschouw	je	gedachte	als	een	gebeurtenis	in	je	hoofd,	in	plaats	van	als	een	feit.	Het	kan	zo	zijn	dat	

deze	gebeurtenis	gepaard	gaat	met	allerlei	andere	gedachten	en	gevoelens.	Het	is	dan	verleidelijk	
om	te	denken	dat	ze	waar	zijn,	maar	jij	bent	nog	altijd	degene	die	bepaalt	of	dat	zo	is	en	hoe	je	
ermee	omgaat.	

	
v Zet	 je	 gedachten	 op	 papier.	 Hierdoor	 zie	 je	 ze	 op	 een	 manier	 die	 minder	 emotioneel	 en	

overweldigend	is.	Ook	kan	de	onderbreking	–	tussen	de	gedachten	en	het	opschrijven	ervan	–	al	
voor	wat	afstand	zorgen	tussen	jou	en	je	gedachten.	

	
v Voor	bijzonder	moeilijke	gedachten	kan	het	nuttig	zijn	om	er	tijdens	de	oefening	bewust	anders	

tegenaan	te	gaan	kijken,	met	een	open,	onderzoekende	en	nieuwsgierige	houding	als	onderdeel	
van	je	meditatieoefening.	Gaaf	je	eigen	wijsheid	de	kans	om	een	nieuwe	zienswijze	te	ontdekken.		

	

Reflectie 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Of,	zoals	Jon	Kabat	–	Zinn	het	zo	mooi	zegt:		
	
You	can’t	stop	te	waves,	but	you	can	learn	to	surf	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Heb	je	geduld	te	wachten	

tot	de	modder	zakt,	

het	water	helder	wordt,	

Kun	je	in	stilte	verwijlen	tot	

de	juiste	handeling	

vanuit	zichzelf	ontstaat?	

	
Lao	Tse	
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Achtergrond informatie 
Over boosheid 
Als	we	boos	zijn,	dan	lijden	we.	We	worden	nooit	zomaar	boos.	Er	is	altijd	een	reden.	Als	iemand	anders	
ons	boos	maak,	dan	willen	we	vaak	iets	terugzeggen	en	terugdoen.	Maar	als	je	de	ander	straft,	dan	wil	hij	
zich	ook	weer	beter	gaan	voelen	door	jou	pijn	te	doen.	Zo	worden	jullie	allebei	steeds	bozer;	het	vuur	van	
boosheid	en	pijn	laait	zo	op.		
	
Als	je	huis	is	brand	staat,	wat	doe	je	dan?	Ren	je	dan	meteen	achter	de	dader	aan	om	hem	te	straffen?	Nee,	
als	het	kan,	breng	 je	eerst	 jezelf	en	anderen	in	veiligheid.	Als	het	kan,	blus	 je	de	vlammen	om	je	huis	te	
redden.	Boosheid	is	als	vuur.	Als	je	de	ander	straft	por	je	het	vuur	op.	Het	is	nodig	om	eerst	veiligheid	te	
zoeken	en	het	vuur	te	doven.	
	
Wanneer	worden	we	boos?	

Ø we	worden	boos	als	we	niet	krijgen	wat	we	willen.	
Ø we	worden	boos	als	we	krijgen	wat	we	niet	willen.	
Ø we	worden	boos	als	onze	gevoelens	worden	gekwetst.	
Ø Daarnaast	zijn	angst	en	stress	belangrijke	brandstoffen	voor	boosheid.	

 
Het continuüm van boosheid 
Het	vuur	van	boosheid	kan	op	allerlei	manieren	steeds	groter	worden:	
	
Ongeduld:	 	 Dit	moment	is	niet	prettig,	ik	wil	dat	het	voorbij	is.	
Irritatie:	 	 De	ander	heeft	iets	gedaan	wat	ik	vervelend	vind.	
Ergernis:	 	 Het	vervelende	gebeurt	steeds	weer.	
Frustratie:	 	 Ik	krijg	niet	wat	ik	wil.	
Teleurstelling:	 	 Mijn	hoop	en	verwachtingen	komen	niet	uit.	
Verlies:	 	 	 Ik	wilde	het	zo	graag	en	het	zal	er	niet	zijn.	
Verdriet:	 	 Gebeurt	vanzelf	bij	verlies.	Ik	mis	het.		
Trots:	 	 	 Ik	laat	me	niet	door	anderen	kwetsen!	
Ik	heb	gelijk:	 	 De	ander	heeft	ongelijk!	
Boosheid:	 	 Het	overkomt	mij	en	bepaalt	wat	ik	zeg	en	doe.	
Woede:		 	 De	boosheid	wordt	groter	en	groter.	Ik	heb	het	niet	meer	in	de	hand.	
Geweld:		 	 De	ander,	ikzelf,	of	dingen	moeten	kapot.	
Somberheid:	 	 Ik	slik	de	boosheid	in	en	voel	me	down.	
Depressief	gevoel:	 Boosheid	wordt	verdrongen	door	een	stroom	van	negatieve	gedachten	en		
	 	 	 gevoelens	over	mezelf.	Ik	heb	het	vast	verkeerd	gedaan,	zoals	altijd.	
	
Een licht in de duisternis 
Alle	mensen	kunnen	boos	worden.	Boos	worden	hoort	bij	het	leven.	Het	probleem	is	dat	we	de	boosheid	
niet	goed	begrijpen.	We	vinden	het	misschien	niet	goed	dat	we	boos	worden	(‘het	mag	niet’).	We	weten	
niet	hoe	we	onze	boosheid	kunnen	loslaten.	We	weten	niet	hoe	we	daarna	weer	kalmte	kunnen	vinden.	
Door	 steeds	weer	 te	denken	en	 te	 zeggen	hoe	boos	we	 zijn,	wordt	onze	boosheid	groter	 en	groter.	We	
kunnen	 woedend	 en	 gewelddadig	 worden.	 We	 begrijpen	 niet	 waarom	 het	 gebeurd	 is	 en	 kunnen	 ons	
machteloos	gaan	voelen.	
	
Als	we	boos	zijn,	geven	we	meestal	al	onze	aandacht	aan	de	persoon	of	de	situatie	die	ons	boos	maakt.	We	
vergeten	 voor	 onze	 eigen	 boosheid,	 onze	 eigen	 brand,	 te	 zorgen.	 Vriendelijke	 aandacht	 voor	 onze	
boosheid	is	als	een	licht	in	de	duisternis;	we	gaan	zien	wat	er	werkelijk	is.	We	zien	dat	de	boosheid	in	ons	
pijn	heeft	veroorzaakt.	En	die	pijn	heeft	aandacht,	zorg	en	 liefde	nodig.	We	kunnen	voor	onze	boosheid	
zorgen	als	een	moeder	voor	een	huilende	baby.	
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Inhoudelijke ondersteuning en experiment 
Boosheid heeft tijd nodig om te kalmeren 
De	eerste	stap	is	om	te	stoppen:	geen	dingen	meer	doen	om	afleiding	te	zoeken	en	niet	meer	denken	of	
praten	over	wat	en	wie	ons	boos	maakt.	Daarna	kunnen	we	vriendelijk	de	aandacht	bij	onszelf	brengen.	
We	concentreren	ons	op	de	beweging	van	de	adem.	Als	we	onrustig	zijn,	kunnen	we	lopen	met	aandacht.	
We	 voelen	het	 optillen	 en	neerzetten	 van	de	 voet.	 Als	we	 erg	 boos	 zijn,	 is	 het	makkelijker	 om	eerst	 te	
voelen	wat	boosheid	met	ons	lichaam	doet.	
	
Misschien	kunnen	we	glimlachen	en	tegen	onszelf	zeggen:	
Uitademen,	ik	weet	dat	ik	boos	ben	
Inademen,	vriendelijke	aandacht	is	ook	in	mij	
Uitademen,	ik	laat	dit	gevoel	kalm	worden	
Inademen,	ik	weet	dat	ik	voor	mijn	boosheid	kan	zorgen	
	
Of	
	
Vriendelijkheid	in,	boosheid	uit,	vriendelijkheid	in,	boosheid	uit	
Rust	in,	spanning	uit,	rust	in,	spanning	uit	
	
Na	 een	 tijdje	 kalmeert	 het	 onplezierige	 gevoel	 en	 voelen	we	 ons	meer	 in	 balans.	 Nu	 kunnen	we	 onze	
boosheid	onderzoeken,	vragen	stellen	en	antwoorden	op	laten	komen.	Wat	voel	ik	in	mijn	lichaam?	Waar	
voel	 ik	 het	 precies?	Welke	 gedachten	 zijn	 er?	 Zijn	 de	 gedachten	 snel,	 langzaam,	 helder,	 dof,	 zwaar	 of	
anders?	Welk	gevoel	is	er	precies:	angst,	boosheid,	verdriet,	frustratie	of	anders?		
	
We	zien	de	boosheid	precies	zoals	ze	is,	en	begroeten	haar.	
	
Dat	betekent	niet	dat	je	je	boosheid	moet	verstoppen	voor	anderen.	Laat	de	ander	weten	dat	je	boos	bent	en	
pijn	voelt.	Als	je	op	dit	moment	boos	bent,	vertel	hem	of	haar	dan	dat	je	er	later	over	wilt	praten	en	spreek	
een	tijdstip	af.	Maar	je	hebt	eerst	tijd	nodig	om	voor	je	eigen	boosheid	te	zorgen.		
Zolang	 je	 boos	 bent,	 blijf	 je	 regelmatig	 oefenen	met	 zit-	 en	 loopmeditatie,	 zodat	 je	met	meer	 rust	 kan	
terugkijken	op	wat	er	werkelijk	gebeurd	is.	Zodat	je	woorden	niet	gevoed	worden	door	wraak,	maar	door	
inzicht	en	compassie.		
	
Teksten	ontleend	aan	Beth	Roth	en	Thich	Nhat	Hanh.	
	

Reflectie 
	
De	gezonde	zaadjes	water	geven	
	
Bewustzijn	 bestaat	 op	 twee	 niveaus:	 in	 de	 kiem	 als	 zaadjes	 en	 in	 de	 manifestatie	 van	 deze	 zaadjes.	
Vergelijk	 het	 bewustzijn	met	 het	 bestaan	 van	 planten,	 bloemen	 en	 bomen;	 ze	 bestaan	 als	 kiem	 en	 als	
manifestatie	daarvan.	
	
Stel	dat	er	een	zaadje	van	boosheid	 in	ons	zit.	Wanneer	de	omstandigheden	gunstig	zijn	voor	dit	zaadje	
kan	 het	 uitgroeien	 tot	 een	 vorm	die	we	woede	 noemen.	Het	 vlamt	 op	 en	 het	 bezorgt	 ons	 veel	 ellende.	
Wanneer	er	dan	een	lange	tijd	geen	aanleiding	is	om	boos	te	zijn,	wordt	dat	zaadje	weer	zwakker.	Er	 is	
dan	meer	nodig	om	het	zaadje	alsnog	uit	te	laten	groeien.	Elke	keer	dat	een	zaadje	de	gelegenheid	heeft	
zich	te	manifesteren,	komen	er	meer	van	dit	soort	zaadjes	bij.	Als	we	vijf	minuten	lang	boos	zijn,	worden	
er	gedurende	deze	vijf	minuten	nieuwe	boosheidzaadjes	aangemaakt.		
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Zo	 kunnen	 we	 ons	 ook	 voorstellen	 dat	 een	 zaadje	 van	 vreugde	 en	 glimlach	 tot	 bloei	 komen	 en	 zich	
vermeerderen,	wanneer	we	aandacht	schenken	aan	dingen	die	ons	vreugde	geven	en	ons	doen	glimlachen.	
Wanneer	we	dit	niet	doen,	zullen	ook	deze	zaadjes	verzwakken.		
	
Er	zijn	veel	verschillende	zaadjes	 in	ons,	zowel	gezonde	als	ongezonde.	Sommige	hebben	we	 in	de	 loop	
van	ons	leven	zelf	gezaaid	en	anderen	hebben	we	van	onze	ouders,	onze	voorouders	en	de	maatschappij	
meegekregen.		
	
iedere	keer	dat	we	ons	erop	toeleggen	om	met	aandacht	te	leven,	geven	we	de	gezonde	zaadjes	in	onszelf	
water,	zodat	ze	kunnen	groeien	en	zich	manifesteren.	
	
Gezonde	zaadjes	werken	op	dezelfde	manier	als	de	anti-	lichaampjes	in	ons	bloed.	Wanneer	er	een	virus	in	
onze	bloedbaan	binnendringt,	wordt	het	omgeven	door	anti-	lichaampjes	die	ervoor	zorgen	dat	het	virus	
zijn	schadelijke	werking	verliest	en	die	voorkomen	dat	het	zich	uitbreidt.	
	
Hetzelfde	 gebeurt	met	 onze	 psychologische	 zaadjes.	 Als	we	 de	 zaadjes	 zaaien	 die	 gezond,	 heilzaam	 en	
verfrissend	zijn,	zal	dat	onze	ongezonde	zaadjes	verhinderen	om	te	kunnen	gaan	groeien.		
	
Maar	daarvoor	moeten	we	wel	een	flinke	voorraad	gezonde	zaadjes	kweken!	
	
Ontleend	aan:	Iedere	Stap	is	Vrede	van	Thich	Nath	Hanh.	

Achtergrond informatie 
Ons zelfhelend vermogen door middel van meditatie 
Er	wordt	wel	gezegd:	tijd	heelt	alle	wonden.	Maar	dat	gebeurt	niet	zonder	meer.	Om	helend	te	zijn	heeft	
tijd	een	zekere	kwaliteit	nodig:	de	kwaliteit	van	aandacht	en	ruimte.		
	
Meditatie	 is	 ruimte	 creëren.	 Alles	 wordt	 met	 milde	 vriendelijke	 aandacht	 omvat,	 ook	 onze	 emoties.	
Meditatie	is	alles	er	laten	zijn	zonder	oordeel,	aandachtig	ademend	aanwezig	zijn	bij	wat	er	nu	is.		
	
Op	deze	wijze	gaat	meditatie	in	tegen	onze	neiging	het	prettige	vast	te	houden	en	het	onprettige	weg	te	
duwen.	En	daarom	vraagt	meditatie	discipline.	Pas	als	 je	een	tijd	deze	discipline	volhoudt,	met	 je	dat	er	
een	merkwaardig	proces	van	heling,	van	zelfregulering	op	gang	komt.	Dit	geldt	niet	alleen	voor	de	grote	
wonden	van	het	leven,	maar	voor	alle	gebeurtenissen	die	voortdurend	op	ons	pad	komen.		
	
Meditatie	heeft	haar	 eigen	 ingebouwde	veiligheid.	Door	 stil	 te	houden,	door	 ademend	aanwezig	 te	 zijn,	
creëer	je	een	veilige	ruimte.		Op	deze	plek,	op	jouw	plek,	kan	je	zonder	enige	druk	emoties	uitnodigen	en	
toelaten	die	anders	misschien	bedreigend	of	overweldigend	kunnen	lijken.	Maar	dit	houdt	ook	een	valkuil	
in.	Meditatie	 is	met	open	aandacht	aanwezig	zijn,	zonder	verwachting,	maar	zodra	 je	merkt	dat	het	een	
helend	 effect	 kan	 hebben,	 is	 de	 kans	 groot	 dat	 de	 neiging	 ontstaat	 om	 te	 gaan	 mediteren	 met	 de	
verwachting	dat	het	helpt.	Op	deze	manier	voer	 je	dus	een	verwachting	 in,	waardoor	 je	niet	 langer	met	
open	aandacht	mediteert.	Wat	 je	dan	kan	doen	is	met	een	open	en	milde	aandacht	ook	die	verwachting	
opmerken	en	registreren	en	hem	er	zo	laten	zijn.	
	
	

	
Meditatie	is	geen	vlucht;	het	is	een	rustige	ontmoeting	met	de	werkelijkheid	
	
Thich	Nath	Hanh	
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Bonusoefening: Hoe laad jij jouw batterij weer op? 
Ø Voldoende	slapen	en	rusten.	
Ø Na	inspanning,	pauzeren	en	ontspannen.	
Ø Juiste	voeding:	gevarieerd,	matig	met	suiker,	vet	en	alcohol.	
Ø Rustige	conditietraining	om	de	gevolgen	van	stressreacties	op	te	laten	lossen.	
Ø Bewust	de	zintuigen	gebruiken:	zien,	horen,	ruiken,	proeven,	voelen.	
Ø Dat	wat	via	de	zintuigen	binnen	komt,	tot	je	laten	komen,	zonder	er	iets	mee	te	hoeven	doen.	
Ø Datgene	doen	waar	ons	lichaam	‘ja’	tegen	zegt	en	niet	zoveel	op	wilskracht	hoeven	doen.	
Ø Op	een	ontspannen	manier	genieten.	
Ø Situaties	en	mensen	opzoeken	die	een	gevoel	van	warmte,	harmonie,	liefde	en	veiligheid	geven.	

	
Welke	van	deze	bovenstaande	adviezen	zou	jij	kunnen	gaan	toepassen?	
	

Schema: Individueel oefenprogramma mindfulness in het dagelijks leven 
	

	 	
Formele	oefening	

	
Informele	oefening	

	
	
	
	
	
Werk	

	
- 	

	
	

- 	
	
	

- 	
	
	

- 	

	
- 	

	
	

- 	
	
	

- 	
	
	

- 	

	
	
	
	
	
Privé	

	
- 	

	
	

- 	
	
	
	

- 	
	
	

- 	

	
- 	

	
	

- 	
	
	
	

- 	
	
	

- 	
	

Wat	heb	jij	nodig	om	het	oefenprogramma	te	laten	slagen?	
- 	
	
- 	
	
	

	



©	MBSR	Reader	Eva	Kam	 74	

Aantekeningen	
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Aantekeningen	
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MBSR	–	Week	8	
Gebruiken	van	wat	je	hebt	geleerd	

Huiswerk week 8 

Formele oefening 
	
Oefenen	naar	eigen	keuze,	met	of	zonder	begeleiding	
	

Ø 1	keer	per	dag,	6	keer	per	week	

Informele oefening 
	
1	 Kies	deze	week	een	aandachtspunt	of	thema	waar	je	regelmatig	bij	stil	wilt	staan.	
	
	 Bijvoorbeeld:	aandacht	voor	grenzen,	voor	oordelen,	aanvaarding,	mildheid	of	een	van	de	andere	
	 houdingsaspecten	van	mindflulness.	of	voor	een	bepaalde	gewoonte	of	automatische	reactie.	een	
	 aandachtspunt	kan	ook	een	handeling	zijn:	een	week	met	aandacht	de	planten	water	geven,	de	
	 voordeur	 open	 of	 dicht	 doen,	 terug	 naar	 de	 adem	 voor	 je	 de	 telefoon	 opneemt	 (zie	 ook	 de	
	 bonusoefening	Cell	phone	Meditation).		
	 	
	 Zo	 kan	 je	 ook	 na	 de	 training	 verder	 blijven	 oefenen	 me	 thema’s	 en/	 of	 handelingen	 die	 jou	
	 aanspreken	om	zorgzame	aandacht	aan	te	geven.	
	
2	 Misschien	weet	je	inmiddels	welke	hindernissen	je	daarbij	tegen	kunt	komen.	He	zou	daarom	ook	
	 een	‘survivalkit’	kunnen	maken	met	hulpmiddelen	voor	in	moeilijke	tijden:	

Ø welke	signalen	duiden	erop	dat	er	stress	op	komt?	
Ø wat	is	behulpzaam	om	hier	op	een	wijze	manier	mee	om	te	gaan?	
Ø Noteer	signalen	en	mogelijkheden.	
Ø Weet	dat	ze	kunnen	veranderen	in	de	loop	der	tijd,	afhankelijk	van	wat	je	van	binnenuit	en	van	

buitenaf	tegen	zult	komen.	
	
3	 Zet	 het	 symbool	 dat	 hebt	 meegenomen	 naar	 de	 laatste	 trainingsbijeenkomst	 op	 een	 zichtbare	
	 plek,	 zodat	 het	 je	 helpt	 herinneren	 om	 opmerkzaamheid	 en	mildheid	 te	 blijven	 oefenen	 in	 het	
	 dagelijks	leven.	
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Achtergrond bij MBSR – week 8 

	
‘Elk	moment	is	een	nieuw	moment.	
Een	nieuw	moment	om	te	beginnen.’	

	
-	Karin	Rekvelt	-				

De weg van bewustzijn 
Opmerkzaam	zijn	is	een	levenslange	reis	over	een	pad	dat	uiteindelijk	uitkomt	bij	jezelf,	bij	wie	jij	bent.	De	
weg	naar	bewustzijn	is	altijd	hier,	altijd	toegankelijk,	op	elk	moment.	De	weg	van	bewustzijn	brengt	je	bij	
de	stilte	van	je	eigen	lichaam	en	geest.	
	
Na acht weken 
Dat	 we	 na	 acht	 weken	 stoppen	 met	 de	 training	 heeft	 een	 aantal	 redenen.	 De	 belangrijkste	 is	 het	
ontwikkelen	 van	 zelfredzaamheid:	 eigen	 keuzes	 maken	 en	 daarvoor	 verantwoordelijkheid	 nemen.	 Het	
moment	is	aangebroken	om	het	geleerde	in	het	dagelijks	leven	aan	te	wenden,	zonder	de	ondersteuning	
van	de	wekelijkse	bijeenkomsten.	 Je	kunt	onderzoeken	 in	hoeverre	 je	een	beroep	kan	doen	op	 je	eigen	
innerlijke	hulpbronnen.	
	
Dit	betekent	niet	dat	je	geen	beroep	meer	kunt	doen	op	de	hulp	van	anderen.	Integendeel:	verbondenheid	
voelen,	en	daar	gebruik	van	maken	 is	een	wezenlijk	onderdeel	van	ons	 leven.	We	hebben	elkaar	daarin	
nodig.	
	
Oefenen	 met	 opmerkzaamheid	 kan	 een	 onderdeel	 van	 je	 leven	 worden.	 Wat	 je	 geleerd	 hebt,	 houd	 je	
levend	door	er	tijd	voor	vrij	te	maken.	Elke	dag	tijd	maken	voor	de	aandachtoefeningen	is	net	zoiets	als	
elke	dag	eten.	Zo	belangrijk	is	het.	

Inhoudelijke ondersteuning 
Hoe verder? 
Je	 hebt	 je	 acht	 weken	 lang	 intensief	 bezig	 gehouden	 met	 het	 verkennen	 van	 lichamelijke	
gewaarwordingen,	 gedachten,	 gevoelens	 en	 emoties.	 Hieronder	 worden	 een	 aantal	 belangrijke	
boodschappen	van	de	training	nog	eens	achter	elkaar	gezet:	
	

v Milde	aandacht	is	een	levensstijl	
	
Het	is	niet	wat	je	in	een	handomdraai	even	doet.	Het	betekent	oefenen,	steeds	weer	oefenen,	met	geduld,	
met	zorgzame	aandacht	en	met	een	zachte	blik.	Milde	aandacht	is	vóór	alles	een	houding	van	aanvaarding	
van	 wat	 er	 NU	 is.	 Of	 het	 nu	 om	 gevoelens	 gaat,	 gedachten,	 lichamelijk	 ongemak,	 situaties,	 of	 andere	
mensen	 gaat:	 blijf	 aanschouwen	 zonder	 te	 hoeven	 oordelen	 of	 vast	 te	willen	 houden	 –	met	 een	 balans	
tussen	lichtheid	en	zwaarte,	met	humor	en	met	een	zacht	oog.	
	

v Verantwoordelijkheid	nemen	
	
Opmerkzaamheid	en	vriendelijke	aandacht	zijn	krachtige	middelen	om	zelf	invloed	te	hebben	op	energie	
en	levenslust.,	op	gezondheid	en	welzijn.	
	
Het	 stilstaan	 bij	 jezelf	 tijdens	 de	 formele	beoefening	 is	 tegelijkertijd	 ontspanning	 en	 aandacht	 voor	 het	
moment	zelf	én	het	trainen	van	de	aandacht	zodat	deze	gedurende	de	dag	helder	is.	
Het	stilstaan	bij	 jezelf	tijdens	de	informele	oefening	zorgt	voor:	directe	ontspanning	tijdens	je	dagelijkse	
bezigheden	én	een	verhoogd	gewaar	zijn	van	wat	het	moment	met	je	doet	en	van	je	vraagt.	
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Als	 je	 regelmatig	een	moment	neemt	om	stil	 te	staan	bij	 jezelf,	kan	 je	steeds	preciezer	aangeven	wat	 je	
nodig	 hebt.	 Wees	 je	 bewust	 van	 je	 behoefte	 aan	 zitten	 in	 aandacht,	 ontspanning,	 lichaamsbeweging,	
gezonde	voeding,	voldoende	slaap,	 intimiteit,	 verwantschap	en	humor.	Respecteer	deze	behoeften,	 zorg	
hierin	goed	voor	jezelf	en	neem	daarin	je	eigen	verantwoordelijkheid.	Als	je	hier	regelmatig	aandacht	aan	
schenkt,	 zullen	 ze	 een	 sterke	 basis	 voor	 je	 gezondheid	 leggen,	 je	 veerkracht	 ten	 opzichte	 van	 stress	
vergroten	en	je	leven	meer	bevrediging	en	samenhang	geven.	
	
Zorg	ervoor	dat	je	na	een	stressrijke	dag	of	gebeurtenis	de	juiste	stappen	neemt	om	stoom	af	te	blazen	en	
het	evenwicht	te	herstellen,	diezelfde	dag	nog,	als	dat	kan.	Vooral	mediteren,	lichaamsbeweging,	tijd	met	
vrienden	doorbrengen	en	genoeg	slapen	zullen	het	herstelproces	bevorderen.		
	

v Nieuwe	meer	gezonde	gewoontes	aanleren	
	
Dit	kost	in	het	begin	tijd	en	aandacht.	Naarmate	je	regelmatiger	formeel	oefent,	gaat	formele	oefening	over	
in	bewuste	 informele	oefening,	en	wordt	bewuste	 informele	oefening	een	nieuwe	gewoonte	die	minder	
tijde	en	aandacht	vraagt.		
	
Een	metafoor	voor	het	aanleren	van	nieuwe	gewoontes	is	als	een	kind	dat	leert	fietsen:	
En	 kind	weet	 eerst	 nog	 niet	wat	 fietsen	 is,	 omdat	 het	 daar	 nog	 te	 jong	 voor	 is.	Maar	 op	 een	 bepaalde	
leeftijd	leert	hij	fietsen.	Voordat	het	überhaupt	weet	wat	fietsen	is,	is	het	kind	nog	‘onbewust	onbekwaam’	
is.	Het	weet	niet	wat	fietsen	is,	en	kan	het	ook	nog	niet.	
Op	een	dag	is	het	kind	oud	genoeg	om	te	leren	fietsen	en	ervaart	het	kind	dat	hij	het	nog	niet	kan;	het	kind	
is	‘bewust	onbekwaam’.	Dit	levert	de	nodige	frustraties	bij	het	kind	op.		
Maar	 na	 veel	 oefenen	 en	 hulp	 van	 de	 ouder,	 kan	 het	 kind	 op	 den	 duur	 zelfstandig	 fietsen:	 het	 kind	 is	
‘bewust	bekwaam’.	Hij	weet	dat	hij	kan	fietsen	en	het	fietsen	wordt	een	normaal	onderdeel	van	zijn	leven.	
De	uitdaging	blijft	wel	om	‘oplettend’	te	fietsen…want	voor	je	het	weet	bots	je	tegen	iemand	op.	
	
De	grootste	kans	op	blijvende	verbetering	op	lange	termijn	komt	door	kleine	stappen	en	regelmaat:	vier	
keer	per	week	oefenen	werkt	doorgaans	beter	dan	twee	keer	per	week	een	uur.	Maak	afspraken	met	jezelf	
en	 schrijf	 ze	 op;	 bepaal	 wat	 je	 de	 aankomende	 week	 of	 maand	 wilt	 oefenen	 en	 doe	 dit	 ook.	 Richt	 je	
aandacht	op	de	positieve	resultaten.	Omdat	gewoontes	zo	hardnekkig	zijn,	 is	elke	ontwikkeling	een	stap	
vooruit.		
	

v Dagelijks	een	minuut	oefenen	
	
Als	je	een	‘slechte’	dag	hebt	of	 ‘geen	tijd’,	ga	dan	drie	minuten	of	zelfs	maar	één	minuut	zitten.	Iedereen	
kan	één	minuut	vinden.	Maar	laat	het	dan	ook	en	minuut	van	niet-doen	zijn,	van	gewoon	aanwezig	zijn,	
waarbij	je	de	tijd	gedurende	die	minuut	loslaat.	
	

v Pretpakket	
	
Soms	 heb	 je	 gewoon	 een	 pauze	 nodig.	 Blijf	 dan	 wel	 oefenen,	 maar	 met	 een	 ‘pretpakket	 en	 vooral	
informeel:	help	jezelf	met	bijvoorbeeld	muziek,	een	gedicht,	of	een	citaat	uit	een	boek.	Kijk	hoe	je	op	deze	
manier	wat	lichtheid	in	je	leven	kan	brengen.		
	

v Oefening	baart	kunst	
	
Ook	 al	 lijkt	 het	 soms	 alsof	 je	 er	 niets	 van	 bakt	 (wat	 een	 oordeel	 is	 en	 een	 doel	 impliceert…maar	 toch,	
iedereen	doet	het!),	dan	is	ook	dit	maar	een	momentopname.	Het	feit	dat	je	oefent	brengt	al	ontwikkeling	
op	 gang	 en	dat	 is	 voldoende.	Meditatie	 is	niet	resultaatgericht.	 Je	 kan	 iedere	dag	opnieuw	beginnen,	
gewoon	de	eerste	bladzijde	van	je	reader	pakken	en	even	lezen.	Elk	moment	is	een	nieuw	moment.	Een	
nieuw	moment	om	te	beginnen.		
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Oefenen 
Leven in aandacht – oefeningen voor in het dagelijks leven 
	

v Gewaar	zijn	van	de	adembeweging	
Bewust	 ademen	 is	 een	 waardevolle	 oefening	 om	 tot	 jezelf	 te	 komen.	 De	 adem	 kan	 als	 het	 ware	 een	
thuisbasis	voor	je	zijn.	Volg	een	paar	keer	per	dag	het	komen	en	gaan	van	je	adem.	Bewust	ademen	helpt	
om	te	weten	waar	je	mee	bezig	bent	en	hoe	het	innerlijk	weer	op	dit	moment	is.		
Gebruik	bewust	ademen	ook	als	je	angstig,	wanhopig	of	geïrriteerd	bent:	het	helpt	je	om	kalm	en	helder	te	
blijven	en	te	doen	wat	op	dat	moment	goed	voor	je	is.	
	

v Tijd	nemen	
Begin	de	dag	op	tijd,	zodat	je	niet	hoeft	te	haasten.	Neem	de	tijd	voor	een	goed	ontbijt.	Zorg	dat	je	op	tijd	
op	afspraken	bet.	Doe	de	dingen	soms	bewust	heel	 langzaam,	vertraag,	zodat	 je	weet	waar	je	mee	bezig	
bent.	En	check	af	en	toe	gedurende	de	dag	bij	jezelf	in	en	stel	jezelf	de	vraag	‘hoe	is	het	nu	met	mij?’	Als	je	
de	tijd	neemt	en	regelmatig	pauzeert,	wordt	je	concentratie	beter.	Door	rustige	en	doelgericht	te	werken,	
kan	je	meer	op	een	dag	doen	dan	wanneer	je	gehaat	bent	en	steeds	maar	doorgaat.		
	

v Eén	ding	tegelijk	doen	
	
	 >		 Ik	zit	en	dus	zit	ik.	
	 >		 Ik	loop	en	dus	loop	ik.	
	 >	 Ik	eet	en	dus	eet	ik.	
	 >	 Ik	lees	en	dus	lees	ik.	
	 >	 Ik	praat	en	dus	praat	ik.	
	
Als	je	te	veel	tegelijk	wilt	doen,	dan	verlies	je	je	concentratie	en	ga	je	fouten	maken.	Neem	liever	de	tijd	om	
de	dingen	één	voor	één	te	doen,	met	volle	aandacht	erbij.	 	
	

v Waar	heb	ik	nu	behoefte	aan?	
Waar	je	ook	bent,	je	kan	altijd	met	aandacht	naar	de	ademhaling	gaan.	Bewust	ademen	helpt	je	om	te	leren	
luisteren	naar	wat	 je	op	dit	moment	nodig	hebt.	Misschien	heb	 je	behoefte	aan	ontspanning,	beweging,	
slapen,	samen	met	anderen	zijn	of	juist	alleen	zijn,	humor	of	een	goed	gesprek.	Als	je	maar	je	behoeften	
luistert,	kan	je	beter	voor	jezelf	zorgen.	Zeker	na	een	stressvolle	dag	of	gebeurtenis	heb	je	herstelruimte	
nodig.	 Door	 naar	 je	 eigen	 behoeften	 te	 luisteren,	 kan	 je	 stressreacties	 verminderen	 en	 je	 gezondheid	
versterken.		
	

v Je	zintuigen	gebruiken	
Voelen,	proeven,	ruiken,	horen,	zien	–	bewust	je	zintuigen	gebruiken	geeft	verrassende	ervaringen.	Als	je	
bewust	thee	proeft	en	de	kleuren	van	de	natuur	ziet,	leef	je	intenser.	Op	den	duur	zullen	er	steeds	meer	
momenten	zijn	om	van	het	leven	te	genieten,	hoe	groot	je	problemen	ook	zijn.	Geluk	zit	in	kleine	dingen.	
Naast	het	gegeven	dat	je	problemen	in	je	leven	tegenkomt,	heeft	het	leven	ook	veel	moois	te	bieden,	vaak	
heel	dichtbij.	Als	je	er	maar	aandacht	voor	hebt…	

 
	
	

	
	



©	MBSR	Reader	Eva	Kam	 80	

Bonusoefening 
Cell phone meditation 
	
Net	next	time	your	cell	phone	rings	while	you	are	driving	down	the	road	or	spending	time	with	a	friend,	
try	the	following:	
	
1.	 Notice	the	sense	of	immediacy	in	your	body	and	thoughts:	who	could	it	be?	Who	is	trying	to	reach	
	 me?	What	news	may	thet	have?	Feel	the	sense	of	not	knowing	and	wanting	to	know.	
	
2.	 Realize	that	you	do	not	know.	It	could	be	your	doctor	calling	to	tell	you	that	you	have	a	terminal	
	 desease,	a	lawyer	calling	to	inform	you	that	a	great	aunt	has	left	you	a	million	dollars	in	her	will,	
	 or	a	salesperson	trying	to	sell	you	insurance.	More	than	likely,	it	is	simply	a	friend	wanting	to	tell	
	 you	about	her	day.	However,	in	the	end	it	is	all	just	information.	Be	aware	of	the	sense	of	urgency,	
	 the	lure	of	the	unknown.	
	
3.		 Take	 a	 few	 breaths	 and	 know	 you	 have	 a	 choice	 in	 that	 moment.	 Ask	 yourself:	 where	 is	 my	
	 attention	most	 needed	 in	 this	moment?	 Let	 that	 be	 your	 guide.	 Explore	where	 the	 gift	 of	 your	
	 attention	is	most	useful	in	that	moment.	
	
Adopted	from	Wisdom	2.0	by	Soren	Gordhamer	

Reflectie 

	 	

Beelden	voor	emotionele	verstoringen	
Een	 rustige	 kalme	 geest	 is	 als	 een	 stil	meer	met	 helder	water.	 Verstorende	 emoties	 verwarren	het	
water	op	verschillende	manieren:	
	

Ø Boosheid,	haat	en	woede	zijn	als	water	dat	kookt.	
	

Ø Verlangen	en	hunkering	zijn	als	water	dat	door	verleidelijke	kleurstoffen	is	gekleurd.	
	

Ø Onrust	en	zorgen	zijn	als	water	dat	door	de	wind	tot	ruwe	golven	wordt	opgezweept.		
	

Ø Traagheid,	depressie	en	moedeloosheid	zijn	als	water	dat	dichtgeslibd	is	met	gras,	modder	en	
riet.	

	
Ø Twijfel	en	gebrek	aan	vertrouwen	zijn	als	water	dat	stil	staat	en	vies	is.	

	
Deze	 beelden	 kunnen	 behulpzaam	 zijn	 bij	 het	 mediteren.	 Het	 kan	 perspectief	 geven	 als	 je	 in	 een	
emotionele	toestand	zit	en	deze	ziet	als	ware	het	een	verstoring	van	het	heldere	water	van	de	geest.	
Dan	kan	 je	naar	de	emoties	kijken	 in	plaats	van	 je	ermee	 te	vereenzelvigen.	 Je	kan	dan	het	woelige	
water	tot	rust	brengen,	zodat	het	geleidelijk	aan	weer	stil	en	helder	kan	worden.	
	
Bron:	Vidyamala	Burch,	Aandacht	voor	pijn,	2010:	Altamira	Becht,	blz.	233.	
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Inhoudelijke ondersteuning 
Na ademruimte, actie ondernemen 
Als	er	 in	het	dagelijks	 leven	sprake	 is	van	veel	stress	of	andere	spanningsvolle	ervaringen,	dan	zijn	niet	
alleen	 de	 oefeningen	 op	 zichzelf	 van	 waarde,	 maar	 is	 het	 ook	 behulpzaam	 om	 de	 juiste	 actie	 te	
ondernemen.	Daarom	volgen	hieronder	een	aantal	wegwijzers	die	je	hierin	kunnen	ondersteunen.	Vraag	
jezelf	na	de	ademhaling	af:	
	
Wat	heb	ik	op	dit	moment	nodig?	Hoe	kan	ik	op	dit	moment	het	beste	voor	mezelf	zorgen?		
	
Probeer	dan	eens	de	volgende	bezigheden:	
	
1	 Gun	jezelf	iets	plezierigs	
	
Wees	aardig	voor	je	lichaam.	Neem	een	lekker	warm	bad,	doe	een	dutje,	trakteer	jezelf	op	je	lievelingseten	
zonder	jezelf	schuldig	te	voelen.	Drink	je	favoriete	drankje.		
	
Houd	jezelf	bezig	met	plezierige	activiteiten.	Ga	een	eindje	wandelen	(misschien	met	de	hond	of	met	een	
vriend	of	vriendin,	of	gewoon	rustig	alleen).	Ga	op	bezoek	bij	een	vriend,	breng	tijd	door	met	iemand	die	je	
aardig	 vindt,	 ga	 koken	 of	winkelen,	 kijk	 naar	 iets	 leuks	 of	 iets	 opwekkends	 op	 de	 televisie,	 of	 lees	 iets	
plezierigs,	luister	naar	jouw	favoriete	muziek.	
	
2	 Doe	iets	waar	je	goed	in	bent	
	
Dat	 kan	 een	 gewone	 schoonmaakklus	 zijn	 waarvan	 je	 weet	 dat	 het	 je	 voldoening	 geeft	 als	 de	 klus	 is	
geklaard.	 Of	 ga	 je	 kledingkast	 opruimen/	 uitpuinen.	 Opruimen	 geeft	 een	 gevoel	 van	 ruimte	maken	 en	
voldoening.	Of	doe	iets	wat	je	al	een	tijdje	aan	het	uitstellen	bent.	Wanneer	je	dat	dan	hebt	gedaan,	zal	je	je	
jezelf	dankbaar	zijn	en	weer	een	stukje	blijer	zijn	met	jezelf.	
	
Het	is	belangrijk	jezelf	te	complimenteren	als	je	een	karwei	hebt	afgemaakt,	of	een	deel	ervan,	of	als	je	een	
karwei	in	stukjes	hebt	verdeeld,	en	het	vervolgens	stukje	bij	beetje	aanpakt.		
	
3	 Handel	met	aandacht		
	
Concentreer	je	met	aandacht	op	wat	je	aan	het	doen	bent,	blijf	in	het	huidige	moment,	blijf	in	het	hier	in	
nu.	Bijvoorbeeld:	‘nu	loop	ik	de	trap	af,	nu	voel	ik	de	leuning,	nu	loop	ik	de	keuken	in,	nu	doe	ik	het	licht	
aan’	 enzovoort.	 De	 meest	 simpele	 dagelijkse	 handelingen	 met	 aandacht	 doen.	 Wees	 je	 bewust	 van	 je	
adembeweging,	terwijl	je	dingen	aan	het	doen	ben.	Wees	je	bewust	met	van	het	contact	dat	je	voeten	met	
de	 vloer	maken.	 Voel	 het	warme	water	 over	 je	 handen	 als	 je	 afwast.	 Het	 innerlijk	 benoemen	 houdt	 je	
aandacht	erbij.	
	
Extra	geheugensteuntjes:	
	

Ø Probeer	‘actie	ondernemen’	als	een	experiment	te	bekijken.	Sta	ervoor	open	wat	het	met	je	doet.	
Ga	ermee	door	zolang	het	van	waarde	voor	je	is.	

Ø Probeer	meerdere	bezigheden	uit	 en	beperk	 jezelf	niet	 tot	 een	paar	dingen	waar	 je	meestal	de	
voorkeur	 aan	 geeft.	 Soms	 kan	 het	 proberen	 van	 nieuwe	 dingen	 op	 zichzelf	 al	 interessant	 zijn.		
‘Ontdekken’	en	‘onderzoeken’	vormen	vaak	een	tegenwicht	tegen	‘terugtrekken’	en	‘afzonderen’.	

Ø Verwacht	geen	wonderen.	Probeer	zo	goed	mogelijk	te	doen	wat	je	je	hebt	voorgenomen.	Het	is	
niet	realistisch	om	te	verwachten	dat	de	dingen	spectaculair	zullen	veranderen;	het	zal	je	alleen	
maar	meer	onder	druk	zetten.	Door	de	oefeningen	te	blijven	doen,	zal	je	ervaren	dat	je	steeds	wat	
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meer	controle	over	je	leven	krijgt,	omdat	je	beter	met	veranderingen	om	leert	gaan	en	flexibeler	
van	geest	wordt.	

	
Bron:	Segal	e.a.,	aandachtgerichte	cognitieve	therapie,	2004.	

Reflectie 

	
	

	
Ook	dit	gaat	voorbij	
	
De	veroordeelde	werd	naar	de	gevangenis	gebracht.	Hij	was	zeer	bang	en	gedeprimeerd.	De	stenen	
muren	van	zijn	cel	zogen	alle	warmte	op,	de	ijzeren	tralies	grijnsden	hem	meedogenloos	tegemoet,	
de	koude	metalen	klank	van	stalen	deuren	en	hekken	liet	hem	voelen	hoe	hopeloos	zijn	situatie	was.		
	
Zijn	hart	was	zwaar	en	diep	bedroefd,	want	hij	moest	vele	jaren	uitzitten.	
	
Aan	het	hoofdeinde	van	zijn	allerminst	uitnodigende	slaapplaats	waren	de	volgende	woorden	in	de	
muur	gekrast:	Ook	dit	gaat	voorbij.	
	
Deze	 vier	woorden	 hielpen	 hem	 de	moeizame	 tijd	 te	 doorstaan,	 zoals	 ze	 waarschijnlijk	 ook	 zijn	
voorgangers	moed	hadden	gegeven.	Ongeacht	hoe	zwaar	hij	het	had,	hij	keek	naar	de	inscriptie	en	
hield	deze	steeds	in	zijn	gedachten:	Ook	dit	gaat	voorbij.	
	
Op	de	dag	van	zijn	vrijlating	voelde	hij	de	waarheid	van	deze	woorden	tot	diep	 in	zijn	botten.	Hij	
had	zijn	straf	uitgezeten,	de	tijd	in	de	gevangenis	was	echt	voorbijgegaan.		
	
Toen	hij	 terugkeerde	 in	 het	 gewone	 leven,	 droeg	 hij	 deze	woorden	nog	 steeds	met	 zich	mee.	Hij	
schreef	 ze	 op	 stukjes	 papier	 en	 bevestigde	 deze	 op	 de	muur	 van	 de	 slaapkamer,	 de	 keuken,	 de	
badkamer	en	de	zitkamer.	Hij	nam	ze	mee	naar	zijn	werk	en	 legde	ze	 in	zijn	auto.	Hij	 raakte	niet	
meer	 in	 een	 depressie,	 hoe	 moeilijk	 zijn	 situatie	 soms	 ook	 was.	 Op	 moeilijke	 momenten	 en	 in	
problematische	situaties	dacht	hij	steeds:	Ook	dit	gaat	voorbij.	Slechte	tijden	duurden	niet	al	te	land	
en	 aan	 goede	 momenten	 hechtte	 hij	 zich	 niet,	 want	 ook	 op	 deze	 waren	 dezelfde	 woorden	 van	
toepassing.	
	
Uiteindelijk	kreeg	hij	te	horen	dat	hij	een	ongeneeslijke	ziekte	had.	Maar	de	woorden	‘Ook	dit	gaat	
voorbij’	 gaven	 hem	 hoop	 en	 de	 hoop	 gaf	 hem	 de	 kracht	 voor	 een	 positievere	 grondhouding	 ten	
opzichte	van	zijn	ziekte.	
	
Toen	het	einde	van	zijn	leven	naderde,	zie	hij	met	een	zachte	stem	tot	zijn	geliefde	die	bij	zijn	bed	
stonden:	 ‘Ook	 dit	 gaat	 voorbij’.	 Zijn	 afscheid	 van	 deze	wereld	 verliep	 rustig	 en	 in	 harmonie.	 Zijn	
laatste	woorden	waren	 de	 laatste	 liefdesdienst	 aan	 zijn	 familie	 en	 vrienden.	 Zij	 hadden	 van	 hem	
geleerd	dat	ook	verdriet	voorbijgaat.	
	
Depressies,	vertwijfeling,	wanhoop,	moedeloosheid,	neerslachtigheid	en	angst	zijn	een	gevangenis.	
‘Ook	dit	 gaat	 voorbij’	 helpt	 ons	de	 grote	 oorzaken	van	depressieve	 stemmingen	 te	 vermijden	die	
goede	momenten	on	ons	leven	niet	als	vanzelfsprekend	te	nemen.	
	
Uit:	Ericht	Kaniok	(red.),	Voorbij	de	woorden,	Asoka:	2007.	
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NB	
Al	wordt	 er	 in	 sommige	 van	 deze	 boeken	 soms	 over	 een	 boeddhistische	 achtergrond	 gesproken,	 deze	
boeken	 zijn	 zeker	 ook	 geschikt	 en	 bedoeld	 voor	 iedereen	 die	 wil	 profiteren	 van	 de	 waarde	 van	
mindfulnesstraining,	los	van	godsdienst	of	religie.	
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