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ANNE MARIE PREUSTING
– MIND YOUR HEART
TRAINING EN COACHING

Oefening handen
• Spreek directe zintuigen aan
• Focus gericht
• Doe thuis ook eens:
- aankleden
- tandenpoetsen
- (hap) eten
- koffie drinken
- voorwerp
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Alfa Staat
= medita4e staat
= ontspannen &
geconcentreerd tegelijk
Ø Waarom ook Mindfulness en ACT?
Ø Costa Rica → 🧘
Ø Praktijk:
- neurodiversiteit én
- steeds meer stress-gerelateerd en
burn-out (≱ 75%)
↓
Ø Mindfulness
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Neurodiversiteit =

andere manier van informa4everwerking
Ø Als de ene manier van informatieverwerking dus niet beter dan de andere manier van
informatieverwerking en er geen sprake van handicap of stoornis, wat blijft er dan over?
Ø Hoe ga je er mee om?!
Ø Eventueel i.c.m. voort-durende stressoren, zoals
je niet gezien voelen - buitengesloten voelen - eenzaamheid ervaren – werkeloosheid - echtscheiding
= onhandige coping-mechanismen / -strategieën. Structureel inzetten van overlevingsstrategieën
veroorzaakt gedragsproblemen, uitputting en stress.

= Gedrag en ≠ Identiteit
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Mindfulness

🧘

Ø Leert je meer bewust met volle aandacht te leven in het huidige moment, bij wat je denkt, voelt
en wat je doet. Als het gezellig, fijn en mooi is én als het onaangenaam en moeilijk is! Bewust van:
- Lichaam
- Gedachten
- Gevoel
Ø Maakt je bewust van ingesleten patronen en je automatische piloot
Ø Als je je bewust wordt is er een keuze
Ø ≠ willen veranderen, leuker, mooier worden, vechten, vluchten
Ø = leren omgaan met wat er is (waarnemen, erkennen, erbij blijven, ongemak verdragen,
afstand creëren, met compassie)

WWW.MINDYOURHEART.NL

Mindfulness

🧘

Onderzoek wijst uit dat een niet optimaal functionerende hersenbrug (corpus callosum) en
geen goede samenwerking tussen beide hersenhelften kan leiden tot (het verergeren van)
klachten bij ADHD, dyslexie, PDD-NOS, faalangst, concentratieproblemen, stress (o.a. Delfos
2004)
Ø Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat door meditatie :
→
→

hersenhelften meer in balans komen
hersenbrug wordt dikker
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Mindfulness
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(filmpje)

Oefeningen
1. Handen ✔
2. Bodyscan (intentie)
3. Geleide meditatie
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Stress
Stress-signaal
(gedachte, gevoel, lichamelijke sensatie, ervaring)
= stresshormonen = Er is iets mis… wat nu?

•
•
•
•

Rennen
= automatische
piloot
Schepje bovenop
Negeren
Overmand raken
Vechten/Vluchten
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•
•
•
•

Stoppen
= bewuste respons
Waarnemen
Erkennen
Afstand nemen
Compassie

Mindfulness 🧘 is overal
1. Houd het simpel. Bijv.: hoe houd je je schrift vast, je pen? Ga met je vingers over het papier, ruik
even aan het papier en kijk even om je heen. Maak bewust contact met je zintuigen.
2. Eten, fietsen, drinken, in bed liggen, douchen, wandelen, autorijden, in de trein: word eens wat
bewuster en vertraag iets op dit soort momenten. Douch net wat langer en ruik de zeep, of
zorg ervoor dat je enkele bomen heel bewust ziet, ruikt, voelt tijdens de wandeling, eet wat
langzamer.
3. Het gaat er niet echt om wat je ervaart, áls je het maar ervaart.
4. De lift. Je zit in je hoofd. Stel je voor dat je de lift naar beneden neemt, naar je hart. Beeld je nu
in dat je daar zit, en voel wat je voelt. Haal paar x diep adem, stap weer in de lift naar beneden
naar je buik. Leg je handen op je buik en voel wat je voelt. Daal letterlijk af in die lift binnen je
lijf, en merk wat er gebeurt.
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Korte bodyscan 🧘
1.

Word je bewust van waar je bent en ga even rechtop zitten

2.

Haal diep adem

3.

Voel hoe de onderkant van je voeten de grond raakt en wiebel met je tenen. Kijk of je ze alle 10 afzonderlijk kan voelen

4.

En haal diep adem

5.

Leg je handen op je benen en wrijf over je bovenbenen en knieën. Voel hoe je handen contact maken met je benen en wat
dat contact is (blote huid, broek, rok). Richt je volledig op het contact tussen je handen en je benen.

6.

En haal diep adem

7.

Leg nu je handen op je buik en voel wat daar allemaal aan de hand is. Let op het contact tussen je handen en je buik, en voel
wat dat doet.

8.

En haal diep adem

9.

Leg je handen op je borstkas, voel je hart kloppen en haal diep adem. Voel je borst omhoogkomen.

10. Leg je handen in je nek, en voel of daar spanning zit, of juist niet. Beweeg je hoofd rustig van links naar rechts
11. Kijk nu bewust om je heen, naar waar je bent. Let op de details van bijvoorbeeld de vloerbedekking, adem diep in, en merk op
waar je bent.
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S4lte ervaren – 30 minuten
Zet eens alle apparaten een half uur uit (behalve je koelkast). Dus ook het licht, de telefoon,
televisie, alles. Ga zitten en doe een kaarsje aan. Let op je ademhaling en merk hoe de kaars
brandt.
Kijk gewoon heel aandachtig en merk op hoe de kaars brandt. Kijk gewoon heel aandachtig
naar dat kleine vlammetje en hoe het brandt en beweegt. Let op de geluiden om je heen. Is
het stil, of hoor je juist veel geluiden? Merk dit op. Als je gedachten zeggen dat dit een
nutteloze oefening is, of dat je je verveelt, merk dan ook deze gedachten op, terwijl je rustig
naar de kaars blijft kijken. Je mag alles denken en ervaren. Wees gewoon een half uurtje wie
je bent, zonder afleiding van al die prikkels.
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