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Even voorstellen 
Leuk, dat je mijn E-book ‘Mindful in 3 minuten’ openslaat.

Mijn naam is Jorinde! Coach, Yogadocente & Mindfulnesstrainer met een grote liefde 
voor reizen en persoonlijke ontwikkeling. 

Mijn werk is mijn grootste passie. Maar dit is niet altijd zo geweest. Er was namelijk een 
tijd, dat ik mij onzeker & bang voelde. Bang om niet goed genoeg te zijn en te doen wat ik 
echt leuk vond. Want stel, dat andere mensen het zouden afkeuren of dat ik zou falen? 

Na een carrière in het bedrijfsleven nam ik de gok en koos ervoor om mijn hart te 
volgen. Ik reisde naar India voor een yogadocenten opleiding en nu 5 jaar later heb 
ik mijn eigen bedrijf en begeleid ik andere vrouwen op de weg naar ontspanning & 
vrijheid d.m.v. training, coaching, yoga & mindfulness meditatie.

Mindfulness vind ik één van de krachtigste instrumenten om uit de automatische piloot 
te stappen en contact te maken met mijn lichaam en gevoel en zo met compassie 
ruimte te geven aan wat er is. Ik leer hierdoor mijzelf steeds beter kennen, te 
vertrouwen op mijn gevoel en mijn eigen koers te varen.

Ik hoop je met dit E-book iets te kunnen laten proeven van de kracht van mindfulness 
en te inspireren om deze bijzondere weg verder te onderzoeken. 

Want te vaak hoor ik mensen nog zeggen dat mindfulness sloom, ingewikkeld of zweverig 
is. Echter het tegendeel is waar! Wij beschikken allemaal over de kwaliteit van vriendelijke 
aandacht en kunnen er op ieder moment, waar dan ook contact mee maken. Zodra je het 
hebt ervaren, weet je wat het is en kun je het direct gaan toepassen.

Het heeft mij gebracht waar ik nu ben en helpt mij iedere dag opnieuw om bij mijzelf te 
blijven, dankbaar te zijn en de rijkheid van dit moment te zien. 

Veel leesplezier! En laat je het mij weten  
als je vragen hebt?

Liefs,

Jorinde
P s .  D o e  o o k  é c h t  d e  o e f e n i n g e n 
i n  h e t  E - b o o k .  Wa n t  a l l e e n  d o o r 
t e  e r v a r e n  g a  j e  d e  k r a c h t  v a n 
m i n d f u l n e s s  o n t d e k ke n .
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Mindful in 3 minuten

Je verlangt naar meer rust, ontspanning en 
je wilt je vooral niet meer laten leiden door de 
waan van de dag.

Je wilt genieten van het moment, met aandacht leven en keuzes maken die voor jou 
goed zijn. Misschien heb je al allerlei dingen geprobeerd om je minder opgejaagd te 
voelen en je tijd beter te managen, maar toch voel je je nog steeds gehaast en gedreven 
door de klok en de verwachtingen van de buitenwereld. Misschien heb je nog helemaal 
niets geprobeerd en weet je ook niet zo goed waar je moet beginnen. Of misschien ben 
je al bekend met mindfulness en heb je de kracht van aandacht al mogen ervaren en wil 
je er graag meer over leren.

Wat het ook is, in dit e-book ga ik je in een notendop vertellen wat mindfulness is, hoe 
het voor rust, ontspanning & heling kan zorgen, je kan helpen om uit automatische 
patronen te stappen en vertel ik waarom het belangrijk is om te oefenen. Ook vind 
je in de verschillende hoofdstukken oefeningen die je direct kunt toepassen. Je hoeft 
hiervoor niet eerst het e-book uit te lezen.

Daarnaast leer ik je een simpele 3 minuten oefening uit de MBSR (mindfulness based 
stress reduction) training (inclusief audio) die je helpt om uit de automatische piloot te 
stappen, terug te keren naar het hier & nu en contact te maken met je lichaam, zodat je 
vervolgens een bewuste keuze kunt maken hoe je de dag wilt vervolgen. Een oefening 
die iedereen kan én, die je waar en wanneer je maar wilt kunt doen. 

Dus mocht je nu nog twijfelen of jij dit kan, gooi die twijfel dan nu maar overboord. Of, 
om in mindfulness termen te blijven: ‘Observeer je twijfel als een wolk die aan de hemel 
voorbij drijft, en keer vriendelijk maar resoluut weer met je aandacht terug naar het 
lezen van dit e-book!
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Observeer je twijfel als een wolk 
die aan de hemel  voorbij drijft en 

keer  vriendelijk maar resoluut 
weer met je aandacht terug naar 

het lezen van dit e-book!
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Direct ervaren

Merk eens op waar je nu bent. 
In welke ruimte ben je? 
Kijk eens of je naar deze ruimte kunt kijken alsof je deze voor de eerste keer ziet. 
Wat zie je? Wat valt je op? 
Welke geluiden zijn er? Is er misschien ook iets wat je ruikt?

En hoe voelt het hier? 
Waar zit je op en hoe voelt het contact met de ondergrond?

Hoe voelt het in je handen? 
Als het goed is heb je nu een telefoon, computer of misschien uitgeprint E-book in de hand. 
Hoe voelt het in je handen? Wat merk je op aan de structuur? De zwaarte of lichtheid? De 
kleuren? Het lettertype? 

Wat merk je op als je op deze manier aandacht geeft aan je ervaring van 
moment tot moment?

6

En om je direct de kracht van mindfulness te laten ervaren, wil ik je uitnodigen om voordat je 
verder leest eerst de onderstaande oefening te doen. Kijk eens of je deze oefening kunt doen 
met de houding van een beginner; nieuwsgierig, open en onbevangen voor dit moment. 

Lees onderstaande vragen rustig door en neem de tijd om ze 1 voor 1 innerlijk te horen.

Oefening 1
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Een groot misverstand is, dat we denken dat 
wanneer we mindfulness beoefenen we geen 
gedachten meer zouden hebben en in een soort 
van continue vredige en gelukkige staat verkeren.
Natuurlijk zullen er momenten van rust en vrede, 
ontspanning en blijdschap zijn. Net zoals momenten 
van frustratie, boosheid, verdriet, teleurstelling of 
twijfel. Al deze emoties zijn onderdeel van het leven 
en wisselen elkaar af. 

Door je aandacht te richten op gevoelens van 
onrust of ongemak kan het zijn, dat ze in het begin 
wat heviger worden, omdat je er nu meer bewust 
van bent. Door er met een open en vriendelijke 
houding bij aanwezig te zijn, zonder je er tegen te 
verzetten, ontstaat er ruimte voor ontspanning en 
kunnen de gevoelens en sensaties zachter worden. 
En misschien, lossen zij zelfs wel op. 

‘’Het ‘probleem’ van gedachten en emoties is 
niet dat we ze hebben, maar hoe we ermee 
omgaan. De waarde die we eraan toekennen en 
onze identificatie ermee.’’

ALSOF JE IN DE BIOSCOOP ZIT
Door mindfulness beoefening leer je om gedachten, 
emoties & fysieke sensaties te aanschouwen alsof 
je in de bioscoop zit en naar een film kijkt. Je blijft 
vriendelijk en nieuwsgierig kijken ongeacht hoe 
eng of hoe vrolijk de scene is. Je weet namelijk, dat 
jij niet de film bent, net zoals je niet je gedachten, 
emoties & fysieke sensaties bent. 

Door mindfulness leer je angst, stress & 
somberheid niet persoonlijk op te vatten, maar 
met een milde en nieuwsgierige blik te blijven 
observeren als een scene in een film die vanzelf 
overgenomen wordt door de volgende scene en 
plaats maakt voor nieuwe gevoelens en sensaties 
zoals misschien wel opwinding, vreugde of 
romantiek. 

Het observeren van gedachten, emoties & fysieke 
gewaarwordingen creëert afstand tussen wat je 
denkt en voelt en je directe handelen. Dit biedt de 
mogelijkheid om uit negatieve patronen van angst, 
zelfkritiek en onzekerheid te stappen, voordat je 
mee wordt gezogen in een neerwaarts spiraal. 

Mindfulness nodigt je uit om het huidige moment 
vanuit rust en vertrouwen te ontmoeten; open en 
nieuwsgierig naar de rijkheid van het nu.

‘’Mindfulness is niets voor mij, ik blijf maar 

denken en word juist erg onrustig!’’

7
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Top 3 misverstanden over de 
beoefeningvanmindfulnessmeditatie
1.     Ik kan niet mediteren want ik krijg mijn hoofd 

niet stil en wordt juist onrustig. Het doel van 
mindfulness meditatie is niet om gedachten 
of emoties te beheersen, verdringen of 
stoppen. De kans is dan groot, dat ze juist 
krachtiger terugkomen. Wat we oefeningen 
is om op een vriendelijke manier bewust 
te worden van gedachten/emoties en te 
erkennen dat dit gedachten/emoties zijn om 
ze vervolgens zo goed mogelijk los te laten en 
onze aandacht te verplaatsen naar waar we 
op dat moment voor kiezen. 

2.  Mindfulness beoefening kost mij teveel tijd. 
Mindfulness beoefening kost niet veel tijd, 
al is geduld en discipline wel nodig. Maar 
uiteindelijk is de kans groot, dat het je juist 
tijd gaat opleveren.

3.   Ik ben niet flexibel genoeg dus ik kan niet zo 
lang in kleermakerszit zitten. Om mindfulness 
te beoefenen hoef je niet in kleermakerszit 
op een meditatiekussen te zitten. Je kunt 
het oefenen bij alles wat je doet; in de trein, 
wanneer je naar je werk fietst of op de bank 
zit. Zelfs liggend is een optie.



Wat betekent 
mindfulnesseigenlijk?
‘Mindfulness houdt 
in dat je aandacht 
geeft op een speciale 
manier; doelbewust, op 
het moment zelf, niet 
oordelend aan dingen 
zoals ze zijn.’1

Stel je maar eens een klein kind 
voor, dat door een bloementuin 
loopt. Volledig open, 
nieuwsgierig en ontvankelijk 
voor iedere bloem die in hun 
veld van aandacht verschijnt. 
Of het nu ‘dezelfde’ bloem is of 
een andere bloem, zij blijven 
nieuwsgierig en onderzoekend. 
Waarom? Omdat zij iedere 
bloem nog zien voor wat het is: 
compleet nieuw.

Maar ook jij, wij als volwassenen, 
herkennen deze momenten van 
complete openheid en eenheid 
met het moment. Bijvoorbeeld 
wanneer je getuige bent van een 
schitterende zonsondergang, of 
je bewust bent van de bries op je 
huid, de geur van de zee, of het 
aanschouwen van een baby of 
jong dier.

DE 7 PIJLERS VAN DE 
MINDFULNESS BEOEFENING
De beoefening van mindfulness 
wordt gedragen door 7 pijlers. 
Deze zijn hierin een onmisbaar 
onderdeel. 

De 7 pijlers van mindfulness
1. Accepteren
2. Niet oordelen
3. Geduld
4. Eindeloos beginnen
5. Loslaten
6. Niet streven
7. Vertrouwen

Tijdens de beoefening van 
mindfulness/aandacht word 
je je bewust van gedachten, 
oordelen, patronen en gevoelens 
van angst, pijn of ongemak. We 
oefenen op zulke momenten 
om met een accepterende 
en niet oordelende houding 
aanwezig te zijn bij alles wat zich 
aandient in het moment. Als 
een onpartijdige getuige zijn we 
aanwezig bij onze ervaring. Zelfs 
als we deze eigenlijk helemaal 
niet zo prettig vinden.

Dit klinkt misschien heel 
logisch, maar in de realiteit zijn 
we vaak erg veroordelend en 
streng richting onszelf en onze 
tekortkomingen en kan het 
behoorlijk uitdagend zijn om 
ook dan met een vriendelijke, 
geduldige en accepterende 
houding aanwezig te zijn.

Eindeloos opnieuw beginnen 
geeft ons de ruimte om uit onze 
gedachten en opvattingen te 
stappen over wat we ‘weten’ 
welke ons vaak belemmeren 
om de dingen te zien zoals ze 
werkelijk zijn. Op ieder moment 
kunnen we weer bewust kiezen 
om met ‘beginners ogen’ te 
kijken, zodat we de rijkdom van 
het nu weer zien.

Het loslaten van onze 
gedachten, ideeën, pijn, 
gevoelens of ongemak is daarbij 
belangrijk. We blijven deze 
observeren, maar identificeren 
ons er niet mee.

We oefenen om niet te streven 
en onze verwachtingen los te 
laten, zodat we ons helemaal 
openstellen voor de dingen zoals 
ze in werkelijkheid zijn.

We ontwikkelen vertrouwen in 
onszelf, onze intuïtie en daarmee 
ook vertrouwen in de mensen 
om ons heen. 

Mindfulness meditatie nodigt je 
uit om je eigen leraar te worden 
en bij vragen, twijfels of angsten 
eerst naar binnen te keren i.p.v. 
direct op zoek te gaan in de 
materiële buitenwereld.

 *Segal, Z., Williams, M. & Teasdale, J.; Mindfulness en cognitieve therapie, 2013 8
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Experiment helder waarnemen

Zie je deze persoon zoals hij of zij in werkelijkheid is of zie je de 
weerspiegeling van je gedachten over deze persoon? 
Wat zie je als je helder waarneemt?  
Kijk je met heldere ogen of zie je eigenlijk door de sluier van je eigen gedachten & oordelen?

Probeer deze oefening nu eens met een collega/partner/kind te doen die je 
irritant vindt. Blijf helder waarnemen.  
Wat zie je? Verandert er iets in hoe je naar deze persoon kijkt?

9

Hieronder vind je een leuke en simpele oefening om direct te ervaren hoe we vaak onze eigen 
ideeën, overtuigingen & gedachten op het huidige moment plakken en daardoor niet de 
(volledige) werkelijkheid zien. 

Wanneer je vandaag een collega, je partner, kind of misschien vriend(in) ziet wees je er dan 
eens van bewust hoe je naar deze mens kijkt. 

Oefening 2
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Voor velen van ons gaat op, 
dat ‘we zijn wat we denken’. 
We identificeren onszelf zo met 
onze gedachten & emoties, dat 
als het leven anders loopt dan 
gepland, we vaak niet goed weten 
hoe we hiermee om moeten 
gaan. We trekken de teugels nog 
strakker aan in de hoop de boel 
krampachtig onder controle te 
krijgen, zodat het in ieder geval 
(naar ons idee) nog een beetje 
‘goed’ verloopt. 

We voelen ons boos, teleurgesteld, verdrietig 
en machteloos. En vaak geven we onszelf 
ook nog eens flink op de kop over hoe we 
‘het’ zover hebben kunnen laten komen. 
Vervolgens schieten we in de rationele 
analyses om de situatie (in ons hoofd nog) 
te redden of op te lossen, gevoelsmatig 
dragelijk te maken of in ieder geval om te 
bedenken hoe we dit de volgende keer 
kunnen voorkomen. In ons hoofd ‘wonen’ is 
een strategie die we vaak als kind aangeleerd 
hebben om te dealen met lastige situaties en 
gevoelens, omdat we toentertijd niet wisten 
hoe we ermee om moesten gaan. 

Maar al deze negatieve gedachten en 
emoties zetten zich vast in ons lichaam. 
Onze rug verhardt, onze schouders en nek 
verstijven, we krijgen last van migraine, 
spijsverteringsproblemen, buikpijn etc. 

‘’Emoties hoeven niet opgelost te worden. 
Je hoeft ze alleen maar te voelen…’’ 

De helende aandacht
Door de beoefening van mindfulness leer je 
aandacht te geven aan de gehele ervaring 
zonder daar direct op te reageren, of deze nu 
prettig of onprettig is. 

Je leert, dat een ervaring uit gedachten, 
emoties & fysieke gewaarwordingen bestaat 
en dat je deze kunt observeren en er bij 
aanwezig kunt zijn in het lichaam. Door 
emoties in het lichaam te ervaren geef je er 
ruimte aan en kan er heling plaatsvinden. 

Een open en accepterende houding naar 
wat zich voordoet is hierbij belangrijk. We 
oefenen om aanwezig te zijn van moment 
tot moment, zonder ook maar iets in 
onze ervaring weg te drukken, te willen 
veranderen of veroordelen.

Tijdens de beoefening gebruiken we de 
beweging van de adem in het lichaam als 
anker om op ieder moment naar terug te 
kunnen keren wanneer gedachten, emoties 
of lichamelijke sensaties te overweldigend 
worden. Je kunt hiervoor ook een andere 
focus kiezen. Bijvoorbeeld een plek in je 
lichaam waar je een gevoel van veiligheid en 
rust ervaart of een punt of niet bewegend 
object buiten je.

10

Wistjedat?
Mensen die geregeld mediteren minder 
vaak hun huisarts bezoeken en minder 
tijd in het ziekenhuis doorbrengen.

Be
el

d:
 R

aw
pi

xe
l.c

om
 / 

Fr
ee

pi
k



De adem is bij ons vanaf het moment, dat 
we geboren worden tot het moment, dat ons 
lichaam deze wereld verlaat. Natuurlijk stroomt 
zij in en uit ons lichaam, zonder dat we daar 
ook maar iets voor hoeven te doen. Zij brengt 
zuurstof naar onze cellen wat vervolgens 
omgezet wordt in energie en voert afvalstoffen 
ons lichaam uit. De adem is letterlijk leven en 
verbindt niet alleen ons hoofd met ons lichaam 
maar ook met alles om ons heen.

Door met de adem aanwezig te zijn bij pijnlijke 
emoties en ongemakkelijke sensaties in je 
lichaam kunnen ze zachter worden, dragelijker en 
misschien uiteindelijk ook wel losgelaten worden.

In de mindfulness beoefening wordt de adem 
vaak als object van aandacht gebruikt. Iedere 
keer als je merkt, dat je afdwaalt in gedachten 
of stemmingen, breng je de aandacht weer 
terug naar de adem en de bewegingen van de 
adem in het lichaam. 

De adem is het anker wat je altijd terugbrengt 
naar het hier en nu; uit het hoofd in het 
lichaam. Bij sterke gedachten, hevige emoties 
of fysieke gewaarwordingen kan de adem een 
veilige thuishaven zijn om bij uit te rusten. Een 
andere focus is natuurlijk ook prima.

11

De adem als anker 

Ik adem in en kom tot rust
ik adem uit en glimlach
thuis gekomen in het nu

wordt dit moment een wonder
- Thich Nhat Hanh
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Wistjedat?  

Uit onderzoek is gebleken, dat mindfulness niet alleen stress en depressie voorkomt, maar dat 
het ook een positieve invloed heeft op breinstructuren die aan de basis liggen voor alledaagse 
angstgevoelens, stress en somberheid.



Herken je één van deze voorbeelden?
Je bent aan het werk en vol goede moed en 
energie begonnen met het schrijven van een 
belangrijk document als vervolgens je telefoon 
trilt. Je kunt het niet weerstaan om even te 
checken wie je geappt heeft. Het is een goede 
vriendin/vriend. Zonder na te denken open je 
het bericht en tot je grote teleurstelling zegt zij/
hij jullie uitje af. Je denkt; ‘dit is de zoveelste keer 
dat hij/zij afzegt’. En voelt de irritatie opkomen. 
Ondertussen open je even de facebook app en 
begint te scrollen… Je ziet gave foto’s voorbij 
komen van een vriendin die een weekend naar 
Parijs is geweest en denkt ‘iedereen doet leuke 
dingen en ik zit hier maar’, ‘wat heb ik toch een 
saai leven en op mijn vrienden kan ik ook al niet 
bouwen’… Een half uur later leg je je telefoon weg. 
Nu met een zwaar gevoel en weinig inspiratie om 
nog aan het werk te gaan.

Of deze?
Je zit thuis op de bank één van je favoriete pizza’s 
te eten. Al etende voeren je gedachten je weg 
naar die ene geweldige vakantie 5 jaar geleden in 
Venetië. Wat was het toch heerlijk toen. Het eten, 
de stad, en vooral die ontzettend leuke vent/meid, 
die Italiaanse god(in) waarmee je iedere dag tot in 
de late uurtjes rode wijn dronk en pizza margarita 
at en je je zo ontzettend 
verliefd voelde en…. 

En opeens denk je ‘ik ben ondertussen al 2 jaar 
single’, ‘zometeen blijf ik mijn hele leven alleen’, 
‘wat voel ik mij eenzaam’. Opeens voel je je 
onrustig en schenkt nog een glas wijn in, pakt je 
telefoon en begint hevig te swipen op Tinder… je 
pizza is ondertussen op.

Herken je (iets in) deze voorbeelden? 
Waarschijnlijk wel. Dit is namelijk hoe het ons vaak 
in het dagelijks leven vergaat! 

We worden geleefd door emoties, impulsen en 
externe stimuli.

Op veel momenten van de dag zijn we ons niet 
echt bewust van wat we aan het doen zijn. We 
zijn met onze gedachten in het verleden of in 
de toekomst. Bij herinneringen, ideeën, zorgen, 
fantasieën of plannen over de toekomst. Hierdoor 
sluiten we ons onbewust af voor de volheid & 
schoonheid van dit moment en staan we niet 
meer open voor de vele mogelijkheden die zich in 
het hier & nu aandienen. 

Door de beoefening van mindfulness worden we 
ons hiervan bewust. We leren om gedachten, 
emoties & fysieke gewaarwordingen te 
observeren, waardoor er wat afstand ontstaat 

en we minder reactief worden. 
Hierdoor krijgen we de 
mogelijkheid om in een situatie te 
reageren vanuit een keuze i.p.v. uit 
automatismen. 

De automatische piloot

12

Be
el

d:
 F

re
ep

ic
.d

ill
er

 / 
Fr

ee
pi

k,
 F

re
ep

ik
, B

iZ
ke

tt
E1

 / 
Fr

ee
pi

k



Waarom is het nog meer belangrijk om  
bewust te worden van je gedachten?

Uit onderzoek blijkt dat we wel meer dan 
50.000 gedachten per dag hebben en dat 
hiervan meer dan 80% zorgelijke gedachten 
zijn. Gedachten die gekleurd zijn door oordelen, 
angst, irritatie, zorgen, wantrouwen, jaloezie,...

“Gedachten zijn geen feiten.”

In de figuur hieronder zie je hoe gedachten, 
emoties en fysieke gewaarwordingen op 
elkaar inspelen, elkaar beïnvloeden en hoe 
hier vervolgens ons (grotendeels onbewuste 
automatische) gedrag uit voortvloeit.

Denk je positieve gedachten, dan zal je eerder 
blijdschap en vertrouwen ervaren, waardoor 
het makkelijker is om uitdagende dingen aan te 
gaan. Bij negatieve gedachten is het de andere 
kant van de medaille en zal je je eerder angstig, 
gestrest, neerslachtigheid of misschien futloos 
voelen.

Een ervaring is dus niet gewoon maar een 
ervaring, maar bestaat uit deze drie facetten, 
een grote brei van gedachten, emoties en 
fysieke gewaarwordingen, die zoals in de twee

 voorbeelden hierboven allemaal door elkaar 
heen lopen, onze stemming bepalen en ons 
vervolgens aanzetten tot handelen (ons gedrag).

‘’Voordat we het weten zijn we met onze 
gedachten bij herinneringen uit het verleden of 
verlangens die we koesteren. Deze kunnen een 
krachtige invloed hebben op onze gevoelens, 
impulsen en uiteindelijk ook op ons lichaam.’’

Mindfulness helpt ons om bewust te worden 
van en orde te scheppen in de wirwar van deze 
drie aspecten. Hierdoor kunnen we negatieve 
gedachtenpatronen en gevoelens sneller 
onderscheppen en uit de neerwaartse spiraal 
stappen.

DE OORDELENDE GEEST
Wanneer je je bewust wordt van je gedachten is 
de kans groot dat je, opmerkt hoeveel van onze 
gedachten gekleurd zijn door oordelen. We zijn 
continue bezig om onze ervaringen te categoriseren 
als goed of fout. Aan voor ons neutrale ervaringen 
besteden we vaak geen aandacht. 
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Gedachten

EmotiesFysieke gewaarwordingen

Ons gedrag vloeit 
hieruit voort



Onze oordelen komen voort uit wat we 
meegemaakt en geleerd hebben in het verleden en 
gebruiken we als het ware om onszelf te bevestigen 
en te beschermen tegen de buitenwereld. Je kunt 
je voorstellen, dat dit op sommige momenten 
heel nuttig is. Bijvoorbeeld wanneer je de straat 
oversteekt en beoordeelt of het veilig of onveilig 
is. Echter in veel gevallen zetten de oordelen ons 
vast in automatische patronen; gedreven door 
overtuigingen en angsten uit het verleden. 

‘’Je kunt oordelende gedachten niet stopzetten 
– wel wat daarna gebeurt.’’

KIEZEN VOOR RUST & VREDE
Om je te bevrijden uit de als maar op en 
neer gaande oordelende geest is de eerste 
stap, dat je je bewust wordt van de oordelen. 
Vervolgens is het belangrijk, dat je jezelf niet 
veroordeelt, dat je oordeelt, maar dat je blijft 
observeren. Want oordelen is nu eenmaal wat 
onze geest doet en daar hoeven we niets aan te 
veranderen. 

Waar we invloed op hebben is de waarde die 
wij aan de oordelen toekennen en hoe we erop 
reageren. Op ieder moment kunnen we de 
keuze maken of we ons erdoor laten leiden of 
dat we door onze angst heen kijken en kiezen 
voor rust en vrede.

DE AUTOMATISCHE PILOOT OOK NODIG!
Denk nou niet dat de automatische piloot 
niet goed is. Hij is zelfs harstikke handig en we 
hebben hem ook absoluut nodig! Denk maar aan 
autorijden, of jezelf beschermen als dat nodig is. 

Maar in andere gevallen kan het ook helemaal 
niet zo handig zijn en dan is het goed als je dit 
kunt opmerken. Want wanneer je je bewust 
wordt van je automatische patronen, kun je ze 
sneller gaan herkennen en creëer je de ruimte 
om een volgende keer bewust uit de vicieuze 
cirkel te stappen.

Ben jij je op dit moment bewust van de inhoud 
van je gedachten en wat je nu voelt?
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Ervaar de automatische piloot

Wat merk je op? 

Zijn er ook gedachten, emoties of fysieke sensaties?

15

Oefening 3

Het kan maar zo zijn, dat je je nu voorneemt om deze oefening te doen en bij je eerstvolgende 
maaltijd helemaal vergeet. Dit is helemaal niet erg. Juist dit laat zien hoe sterk de automatische piloot 
is en hoe we hierdoor onze intenties vergeten. Eten is voor de meeste mensen een activiteit die zo 
standaard & routine is, dat we hierbij de automatische piloot direct kunnen ervaren.
 

Met deze oefening ga je direct de automatische piloot ervaren. Eet vandaag de eerste hap van 
je maaltijd met aandacht. Neem de tijd om met aandacht te kijken, te ruiken, te luisteren en te 
proeven! 
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Wistjedat?
Mindfulness en de beoefening van aandacht haar oorsprong 
vindt in het Boeddhisme. Dit betekent niet, dat je om 
mindfulness te beoefenen een praktiserend boeddhist moet 
zijn. Het doel van de beoefening van aandacht heeft niets te 
maken met het boeddhisme op zichzelf. Het is een manier 
om te onderzoeken wie we zijn en hoe we naar onszelf en 
de wereld kijken. Een manier om de volheid die elk moment 
van ons leven biedt op waarde te schatten en in contact te zijn met 
onszelf en de wereld om ons heen.

16

Om ons bewust te worden van de 
automatische piloot schakelen we in 
de beoefening van mindfulness van de 
‘doe’ naar de ‘zijn modus’. 

Van doen naar zijn

Voor velen van ons is de ‘doe modus’ het 
meest vertrouwd. We zijn bezig met wat we 
(nog) ‘moeten’ doen, hoe we iets gaan doen, 
oplossen of veranderen. Dit werkt uitstekend 
wanneer je kijkt naar praktische zaken zoals 
koken, het voorbereiden van een meeting of 
het uitdenken van een plan. De ‘doe modus’ 
is continue bezig met het beoordelen van het 
huidige moment en wat er moet gebeuren om 
het beoogde resultaat te behalen. 

Echter wanneer de ‘doe modus’ ingezet wordt 
bij het oplossen van emoties zoals angst, 
verdriet & boosheid gaat het mis. Vaak beginnen 
we dan te piekeren over wat we kunnen doen 
om van de emotie af te komen en belanden 
we in een ‘pieker spiraal’ waarin we vaak erg 
kritisch zijn op onszelf en de buitenwereld.

De ‘zijn modus’ helpt ons om stil te staan en 
bewust te worden van gedachten, emoties en 
fysieke sensaties. 

Het is een modus waarin we niets hoeven te 
doen of te veranderen. In deze modus worden 
we ons bewust van wat er écht gaande is in 
het huidige moment. Hierdoor leren we vanuit 
ervaring en hoeft ons hoofd wat minder hard 
te werken.

De ‘zijn modus’ helpt je ook om je grenzen 
beter te voelen en te erkennen en geeft ruimte 
om automatische patronen sneller te zien en 
eruit te stappen.

Probeer maar eens aankomende week een 
avond van doen naar zijn te schakelen. Volledig 
aanwezig zijn bij het huidige moment. 

Wanneer je eet, dan eet je. Wanneer je loopt, 
dan loop je. Wanneer je zit, dan zit je. 
Wat merk je op?
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De kracht van aandacht
Wat je ook zult merken 
is, dat wanneer 
je aandacht geeft 
aan dingen die je 
normaal gesproken 
vol automatisch doet 
je opeens dingen gaat 
zien die je was vergeten 
of nog niet eerder had 
gezien. 

EEN PRACHTIG VOORBEELD 
UIT DE PRAKTIJK
Momenteel geef ik wekelijks 
de MBSR (mindfulness based 
stress reduction) training. Dit 
internationale programma 
is ontwikkeld door Jon 
Kabat-Zinn, de Amerikaanse 
hoogleraar en oprichter & 
voormalig directeur van de 
Stress Reduction Clinic van het 
gezondheidscentrum van de 
universiteit van Massachusetts 
met als doel mensen te leren 
om op een andere manier met 
fysieke en mentale stress om te 
gaan en hierdoor te reduceren. 

Tijdens de eerste sessie van 
de training doen we met 
elkaar de ‘rozijnoefening’. 
Hierbij onderzoeken we met 
aandacht een rozijn. Tijdens de 
nabespreking vertelt één van 
de deelnemers, dat toen ze de 
oefening hoorde dacht,: ‘oh 
nee he, gadver, ik lust helemaal 
geen rozijnen.’ Gezien het de 
eerste oefening was wilde ze 
ook niet meteen opgeven. 

Wat er vervolgens gebeurde 
is heel interessant; ze merkte 
op, dat bij het proeven met 
aandacht ze de rozijn helemaal 
niet vies vond en zelfs best 
lekker vond smaken. 

‘’Oordelen zetten ons vast 
in automatische patronen 
waardoor we niet meer echt 
openstaan voor onze huidige 
ervaring.’’

Door een eerdere ervaring 
in het verleden was ze gaan 
geloven, dat zij rozijnen 
niet lekker vond en had ze 
daardoor bij voorbaat niet 
meer willen eten. Echter 
toen ze met mindfulness, een 
open, onderzoekende en niet 
veroordelende houding de 
rozijn onderzocht & proefde, 
veranderde haar hele beleving 
en de overtuiging die zij had 
over rozijnen.

PROEF JIJ ÉCHT WAT JE 
IEDERE OCHTEND, MIDDAG 
& AVOND EET?
Dit voorbeeld laat zien, dat 
door aandacht te geven aan 
het moment de hele ervaring 
kan veranderen. Het biedt ons 
de mogelijkheid om het hier & 
nu experimenteel te ervaren 
in plaats van dat we onze 
eerder opgedane ervaringen, 
overtuigingen of concepten 
erop plakken.

In dit voorbeeld gaat het over 
een rozijn. Maar stel je nou 
eens voor, dat dit over jezelf 
gaat en de gedachten die je 
over jezelf hebt? Wat je wel en 
niet kunt? Waar je wel en niet 
goed in bent? Wat wel en niet 
goed is?
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Wat doe je op dit moment 
in je leven NIET, omdat je 
DENKT dat je het niet kunt?

Wat zijn gedachten, 
ideeën, overtuigingen waar 
jij van overtuigd bent? Sta 
je ervoor open om deze 
experimenteel te gaan 
onderzoeken?
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De zomerdag

Wie heeft de wereld gemaakt?
Wie heeft de zwaan gemaakt en de zwarte beer?

Wie heeft de sprinkhaan gemaakt?
Deze sprinkhaan, bedoel ik –

die uit het gras omhoog kwam gesprongen,
die suiker eet uit mijn hand,

die haar kaken heen en weer beweegt in plaats van op en neer-
die rond kijkt met haar enorme en complexe ogen.

Nu licht ze haar bleke onderarmpjes op en wast grondig haar gezicht.
Nu klapt ze haar vleugels open en zweeft weg.

Ik weet niet exact wat een gebed is.
Ik weet wel hoe je aandacht geeft, hoe je in het gras

valt, hoe je in het gras knielt, hoe gelukzalig en gezegend niets te doen, 
hoe door de akkers te kuieren,

– wat ik allemaal vandaag gedaan heb.
Vertel me, wat had ik anders moeten doen?

Gaat niet alles dood uiteindelijk, en te vroeg?
Vertel me, wat ben jij van plan te doen

met je ene geweldige en waardevolle leven?

- Mary Oliver
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In de beoefening van mindfulness trainen we onze aandacht door voor een langere 
tijd bij 1 object te zijn en oefenen we om flexibel te schakelen tussen objecten. Dit 
kun je onder andere doen door zitmeditaties, ligmeditaties, bewegingsoefeningen 
& loopmeditaties. Maar naast deze meer formelere oefeningen is het juist ook heel 
krachtig om mindfulness door de dag heen te oefenen. Denk maar aan aankleden, 
tandenpoetsen, strijken of koken met aandacht.

De mindfulness spier
WAAROM BEOEFENING ZO BELANGRIJK IS

Je kunt de beoefening van mindfulness 
vergelijken met het trainen van een spier. Om 
een spier sterker en flexibeler te maken is het 
noodzakelijk om structureel te trainen. Wanneer 
je stopt met trainen neemt de kracht van de spier 
af en zal deze ook minder flexibel worden. 

Wanneer je begint met sporten kun je het 
gevoel hebben, dat er niets gebeurt of dat het 
je niets oplevert. Maar wanneer je doorzet, je 
verwachtingen loslaat en vertrouwt dat je inzet 
effect heeft, merk je na een tijdje het resultaat. 
Je wordt sterker en flexibeler. Ook begin je de 
effecten van het trainen te merken tijdens andere 
activiteiten gedurende de dag. 

Wanneer je stopt met trainen kun je altijd 
opnieuw beginnen. Door het geheugen van 
de spier zal deze zelfs de training sneller 
oppakken.

Door de beoefening van mindfulness train je als 
het ware de ‘aandachtspier’ en word je flexibeler 
in het schakelen en richten van je aandacht. 
Hierdoor ga je merken, dat je de aandacht 
langer bij een activiteit kunt houden, merk je 
sneller op wanneer je bent afgedwaald en in de 
automatische piloot schiet. Ook zul je flexibeler 
worden in het loslaten van automatische 
patronen, waardoor je in situaties makkelijker 
kunt reageren vanuit een bewuste keuze. 

Ieder moment van de dag is een moment om 
onze aandacht te trainen en terug te komen naar 
de volheid en mogelijkheden van het hier en nu. 

In het volgende hoofdstuk ga ik je kennis laten 
maken met een 3 minuten oefening die je waar 
en wanneer je maar wilt kunt doen.

Ben je er klaar voor? Daar gaan we!
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Wistjedat?
Door mindfulness beoefening 
het geheugen verbetert, de 
creativiteit toeneemt en het 
reactievermogen sneller wordt.



Mindful in 3 minuten
DE ADEMPAUZE

Mindfulness kun je op ieder moment van de dag trainen. Ook nu bijvoorbeeld. 
Door je bewust te worden van waar je bent, hoe je zit, hoe het voelt, wat je aan het 
doen bent, wat je denkt, hoe je stemming is en hoe je lichaam voelt.

Ik ga je meenemen in een oefening die in 
de mindfulness training ‘adempauze’ wordt 
genoemd. Een moment waarop je letterlijk 
even stopt en je van de ‘doe modus’ naar de 
‘zijn modus’ overschakelt.  

Deze 3 minuten oefening kun je op ieder 
moment van de dag doen. Thuis, op het werk, 
in de auto of desnoods op het toilet. Het is 
een manier om uit de automatische piloot te 
stappen en contact te maken met het huidige 
moment. 

Het helpt als je de adempauze aankomende 
week minimaal 3 keer per dag doet. Op deze 
manier zal de oefening sneller onderdeel 
worden van je dagelijkse routine en zul je 
hem ook herinneren als lastige situaties zich 
voordoen.

Daarbij kan het behulpzaam zijn als je de 
oefening aan een vast moment of activiteit 
koppelt zoals bijvoorbeeld meteen wanneer je 
opstaat, als je je computer aanzet, na de lunch 
en als je thuiskomt van je werk. 

Let op: we gebruiken de adempauze niet met 
het doel om ons daarna beter te voelen of 
onprettige gevoelens weg te krijgen.
Waar het om gaat is:
1.  Dat we erkennen wat er is, ook als dit intense 

gevoelens zijn.
2.  Dat we zien wat er gebeurt als we een moment 

nemen om daar de aandacht op te richten, 
ze toe te laten zonder ze te veroordelen, te 
verdringen of op te willen lossen.

DE DRIE STAPPEN VAN DE ADEMPAUZE
De zandloper
Je kunt het verloop van de adempauze 
vergelijken met een zandloper waarbij je 
eerst helemaal openstaat voor je huidige 
ervaring, vervolgens de aandacht vernauwd 
door bij je adem aanwezig te zijn en als laatst 
weer uitbreidt naar het hele lichaam. Als 
ezelsbruggetje kun je het woord BAL gebruiken: 
Bewust, Adem & Lichaam.

1. Bewust van je ervaring in dit moment
2. Aandacht voor de Adem
3. Aandacht uitbreiden naar het hele Lichaam

1. Bewustworden van de gehele ervaring

3. Uitbreiden naar het lichaam

2. Aandacht voor de Adem
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Stilstaan & bewust van zijn

Onderaan de stappen kun je het audiobestand van de adempauze downloaden.

Stap 1

Ga ergens zitten waar je even in alle rust kunt zijn en niet gestoord wordt. Plaats beide voeten op de 
grond en de handen ontspannen op de bovenbenen. Wees je bewust van het contact van je billen 
met de ondergrond, de lengte van de rug en je hoofd recht op je romp.

Neem nu de tijd om aan te komen op deze plek. Laat de volgende vragen je helpen om bewust te 
worden van wat er nu is.

1. Waar ben je? En met wie? 
2. Hoe zit je erbij?
2. Welke gedachten zijn er nu?
3. Welke stemming(en) of emoties (s) zijn er op de voorgrond?
4. Hoe voelt je lichaam? Welke fysieke sensaties zijn er nu?

Wat er nu ook is aan gedachten, emoties of fysieke sensaties, weet dat het helemaal OK is. We 
proberen in deze oefening niets te bewerkstelligen of ons op een bepaalde manier te voelen. We 
openen ons juist helemaal voor de ervaring van dit moment, of deze nu prettig of onprettig is. Dus 
kijk of je alles wat er nu is, helemaal kunt laten zijn zonder dat je het weg wilt hebben of veroordeelt.

Het is belangrijk, dat je de tijd neemt voor stap 1. We hebben vaak de neiging om snel door deze 
eerste stap heen te gaan, dus kijk eens of je echt de rust kunt nemen om op te merken wat er nu is. 

Hieronder ga ik de stappen één voor één uitleggen. Je kunt gelijk meedoen. Voor iedere stap kun 
je 1 minuut de tijd nemen. Maar ga er niet te snel doorheen. Zeker de eerste keren is het goed 
om wat langer stil te staan bij de verschillende stappen. 
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Aandacht voor de adem
Stap 2

De tweede stap is aandacht voor de adem en de beweging van de adem in het lichaam. Verplaats je 
aandacht naar je adem en observeer het hele proces van ademen. De duur van de inademing en de 
lengte van de uitademing. Merk op waar je in je lichaam de adem kunt waarnemen. Misschien merk je 
op, dat de borst of de buik wat opbolt bij iedere inademing en weer wat daalt bij iedere uitademing. 

Kijk of je heel dicht aanwezig kunt zijn bij de adem, zonder deze te manipuleren, veranderen of 
veroordelen. Iedere keer weer vriendelijk terugkeren naar de adem wanneer je merkt, dat je 
meegenomen bent door gedachten.

Tip! 
Als je het lastig vindt om bij de beweging van de adem te blijven kun je een hand of twee  handen 
op je borst of je buik leggen en je aandacht richten op het contact van de hand met de plek van 
het lichaam.
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Download
hier het 
GRATIS 

audiobestand

Bewust van het hele lichaam
Stap 3

Breid dan nu de aandacht uit naar het hele lichaam. Precies zoals je hier nu zit, van top tot teen. Neem 
je hele lichaam in je aandacht op. Je voeten op de grond, je houding, je schouders, je gezicht. Misschien 
merk je ook ergens spanning of ongemak op. Als je wilt kun je je aandacht op deze plek richten en er 
rustig naar toe ademen en ook weer vandaan ademen.

Breid dan nu je aandacht verder uit naar de ruimte om je heen en open rustig je ogen.
Bewust van de ruimte om je heen, je lichaam en de adem.
Je kunt eventueel als je dat prettig vindt, je schouders en je nek rustig draaien. 

Kies nu hoe je je dag wilt vervolgen en kijk of je deze ruimere aandacht kunt meenemen in de volgende 
activiteiten van je dag.

Complimenten! 
Je hebt in deze 3 minuten adempauze de tijd genomen om stil te staan bij jezelf en dit moment. 
Aandacht voor gedachten, emoties, het lichaam, de adem en alles als geheel. Door de adempauze 
geregeld te doen, zal hij steeds meer onderdeel worden van je dagelijkse routine en zul je merken, 
dat je automatische patronen sneller gaat herkennen en er makkelijker uit kunt stappen. Ook zal 
deze oefening je meer rust en ontspannenheid brengen door de dag heen.

https://www.jorindegommans.nl/de-adempauze/
https://www.jorindegommans.nl/de-adempauze/
https://www.jorindegommans.nl/de-adempauze/
https://www.jorindegommans.nl/de-adempauze/


Je kunt ATLIJD weer opnieuw beginnen!

Het zou maar zo kunnen, dat je opmerkt, dat je 
vergeet om de adempauze te doen. Het duurt 
nu eenmaal eventjes, voordat we een nieuwe 
activiteit in onze routine hebben opgenomen. 

Laat je hierdoor echter niet ontmoedigen 
of weerhouden. Een belangrijke pijler van 
mindfulness is, dat je ALTIJD weer opnieuw kunt 
beginnen. 

Wat je kunt doen om jezelf te herinneren aan de 
adempauze is bijvoorbeeld door het alarm van 

je telefoon een paar keer per dag te zetten, 
een briefje op tafel te leggen of het in te 
plannen in je (werk) agenda.

En weet, dat ook de grootste spirituele leraren 
en goeroes wel eens weerstand of tegenzin 
voelen om te mediteren. Het enige (grote) 
verschil met ons is, dat zij hun weerstand en 
twijfel niet zo serieus nemen en toch weer 
iedere keer gaan zitten.

Oeps vergeten te 
oefenen?
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Blijf op de hoogte en volg mij op: 

@jorindegommans jorindegommans jorinde-gommans

Om je aandacht te trainen en de kracht van mindfulness te ervaren is het 
belangrijk om dagelijks te oefenen. Omdat ik weet hoe lastig het kan zijn om van 
een nieuwe activiteit een gewoonte te maken wil ik je helpen.

Ik ben gestart met een unieke online training waarin ik je d.m.v. video’s, audiobestanden en 
opdrachten 7 weken begeleid in de beoefening van mindfulness, zodat je inzicht krijgt in je 
automatische patronen en meer rust, ontspanning en contact met je lichaam gaat ervaren. 
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Online Mindfulness Training
ONTDEK DE KRACHT VAN AANDACHT & RUST

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE
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