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1. Ga rustig staan of zitten.

HARTMEDITATIE

6. Adem rustig in en uit.
• Adem in en wees erbij. 
• Adem uit en laat weer gaan.
• Dit heet zelfcompassie. Zonder oordeel met 

mildheid, blijven bij wat er is. Mocht het zo zijn dat 
je niets ervaart op dit moment dan is dat wat er is. 
Dat is ook goed. Het gaat om de ervaring van het 
moment. Niet om goed of fout, wel of niet lukken.

2. Haal een paar keer diep adem.

3. Leg als je dit prettig vindt je hand op je hart.

4. Blijf zo even staan of zitten met je 
aandacht voor de hartstreek.
• Wat word je gewaar? Rust, spanning, 

ervaar je misschien het kloppen van 
je hart?

• Is er mogelijk verdriet of juist 
vreugde?

• Gevoelens van eenzaamheid of juist 
verbondenheid?

5. Neem rustig de tijd om de 
verschillende gewaarwordingen 
te ervaren.
• Kan je erbij blijven of ervaar je 

dat je ervan weg wilt?
• Sta jezelf toe om erbij te blijven, 

ook als het gaat om gevoelens 
van wegwillen. Ontvang ze alle 
met een glimlach.
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1. Ga op een zonnige dag eens onder 
een boom staan en kijk goed naar 
het bladerdek.

2. Focus je bij het inademen op 1 blad 
en verleg je aandacht bij het uitade-
men naar een ander blad.

3. Eén in- of uit ademhaling, één blad.
4. Laat je aandacht van het ene naar 

het andere blad stromen.

5. Misschien dwaalt je aandacht af… 
merk op waar deze heen gaat.
•	 Naar een dagdroom?
• Is er een herinnering?
• Maak je  plannen?
• Maak je je zorgen?

6. Keer rustig terug naar het ademen
 met de bladeren.

ADEMEN MET DE BLADEREN



1. Begin met mindful te wandelen, 
waarbij je je voeten bewust neerzet 
en afrolt.
• Voel het contact met de grond.

2. Gebruik hierbij al je zintuigen en 
concentreer je op je ademhaling. 
• Adem een aantal keer diep in en 

uit.

3. Zeg vervolgens bij elke stap enkele 
vriendelijke woorden tegen jezelf.
• Formuleer een zin die past bij 

wat je op dit moment nodig hebt 
aan liefdevolle vriendelijkheid. 
(Bijvoorbeeld: ik ben goed 
zoals ik op dit moment ben). 

• Herhaal deze zin bij elke stap. 
(Zo plant je als het ware zaadjes 
in je geest).

LIEFDEVOLLE AANDACHT
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WAT ZIE JE?

Wat zie je?
We nemen niet alles om ons heen tegelijkertijd waar: ons brein vult veel 
automatisch aan. Dat is heel nuttig, want anders zou het ons veel meer energie 
kosten. Maar… daardoor missen we ook veel.

Opdracht
Kijk eens heel bewust naar je omgeving en schrijf 3 nieuwe dingen op de je 
opvallen.
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Schrijf 3 nieuwe dingen op de je opvallen ...
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Uit onderzoek blijkt dat we ons vooral thuis voelen in een omgeving die iets
van ons levensverhaal vertelt. Een omgeving die iets zegt over wie we
zijn. Foto’s van bijzondere momenten, souvenirs van een mooie vakantie,
herinneringen aan een lieve oma, dat soort dingen. 

LEVENSVERHAAL

Leerdier
Activiteit

Opdracht
Welke voorwerpen in jouw huis vertellen iets over jouw leven? 
Beschrijf of teken ze op een stuk papier.
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