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Vragen video 1:

Door je eigen gedachten te onderzoeken kun je erachter komen of ze  echt

waar zijn. Maar eerst dien je te weten hoe je gedachten zijn over bepaalde

onderwerpen in je leven.

-Hoe denk jij over werk, je gezondheid, familiewaarden, relaties of geld. 

-Beschrijf  per onderwerp, die jij van belang vindt, waar je tot nu toe je

aandacht op hebt gevestigd in je leven. Hoe is dit verlopen en aan de hand

van welk verhaal? Dus, wat is jou vertelt als waarheid door je ouders of

opvoeders?
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Vragen video 1:

- Kijk naar je leven zoals je dit tot nu toe hebt geleid. Als je dit helder hebt

dan weet je waar jij je aandacht tot nu toe onbewust in je leven op hebt

gefocust. 

- Kijk welke patronen zich herhalen in je leven of welke dingen jou 

 overkomen, en onderzoek dan wat jij jezelf vertelt over dit onderwerp. Je

bent je gaan identificeren met dit verhaal en gelooft wat je hierover is

verteld of wat jij jezelf hierover hebt verteld.
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Vragen video 1:

- Durf los te komen van dit verhaal en herschrijf je eigen verhaal opnieuw

zoals jij het verhaal graag wil hebben.  

Remember!; wat je denkt is niet altijd de waarheid maar jouw perceptie

over de waarheid. 

Vraag jezelf af "Wat als het tegenovergestelde waar zou zijn?' en ga

daarmee je gedachten herformuleren.

Focus alleen op wat je wel wilt, wenst en verlangt. Gebruik positieve

woorden bij alles wat je wilt. Met positieve woorden zet je er een andere

energie op en...wat je aandacht geeft groeit.

Want positieve woorden creëren positieve gedachten, 

positieve gedachten creëren positieve gevoelens, 

positieve gevoelens creëren positieve resultaten.
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Vragen video 1:

Dit geldt ook voor negatieve woorden maar dan gaat het kringetje de

andere kant op. En negatieve woorden en gevoelens creëren

een andere actie of resultaat. In mijn wereldbeeld is alles energie. Dus ook

je gedachten zijn energie. In ons universum bestaat alles uit deeltjes die

steeds kleiner en kleiner worden. De atomen, protonen en neuronen.

Uiteindelijk blijven de kleinste deeltjes over die nog botsen met elkaar.

Deeltjes met gelijke energie trekken elkaar aan. En dit is dan niet alleen

mijn wereldbeeld maar de wereld van kwantumfysica en natuurkunde.

Vergelijk het met de radiogolven van een radio. Als jij wilt afstemmen op

Radio 3 dan stem je af op die frequentie. Radio 3 zit bij bijvoorbeeld op

93.3 FM. Je kunt radio 3 alleen maar beluisteren door op 93.3 FM af te

stemmen.  Je ziet de frequentie niet. Je weet niet hoe deze werkt maar je

weet dat hij er is.  Anders is er geen verbinding en hoor je geen muziek

van radio 3.
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Vragen video 1:

Zo werkt het ook met je gedachten. Je gedachten zijn energie en worden

volgens een bepaalde frequentie verzonden. Maar niet alleen je

gedachten, ook je gevoelens en emoties hebben een bepaalde frequentie.

En zoals de frequentie van deze emoties is, zo wordt die ook gelijkwaardig

aangetrokken. Dit is de wet van aantrekking. Of je hier nu bewust van bent

of niet.  Net zoals de wet van de zwaartekracht altijd werkt. Je kunt niet

zeggen; Vandaag werkt de zwaartekracht niet'.  Of je hem nu begrijpt of

niet, hij werkt altijd.

Als je hier bewust van wordt dan kun je haar in je voordeel laten werken.

Dus realiseer hoe krachtig je gedachten werken vanuit dit principe en je

kunt dus zelf je mooiste leven creëren. Daarom is het zo belangrijk om te

voelen hoe het voelt als je wensen of verlangens hebt. Voelen vanuit

vreugde en gemak, want dat is wat je dan aantrekt!
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Opdracht

Observeer 1 dag al je negatieve gedachten en gevoelens. 

Pak een vel papier en verdeel deze in twee kolommen, een linker en een rechter.

Schrijf in de linkerkolom alle negatieve gedachten op en aan de rechterkant schrijf het

tegenovergestelde op. Gedachten die beter voelen en uitgaan van wat je wel wilt.

Formuleer de positieve gedachten met positieve woorden. Wees alert op de woorden geen, niet en

nooit. Deze houden focus op wat je niet wilt.

Lees na afloop alleen nog maar de positief geformuleerde kolom na en houd hier je focus op.

Negeer verder de negatieve kant van het vel. Blijf je focus houden op de positieve woorden en leer

jezelf van nu af aan om alleen nog maar positieve woorden te gebruiken in je taalgebruik.
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En dan nu klaar met je hoofd!

We gaan nu  contact maken met je intuïtie. Ofwel je innerlijk weten. 

Iedereen is in het bezit van intuïtie. In deze meditatie ga je kennis maken

met je eigen oudere ik. Je innerlijke mentor. Zij is 20 jaar ouder dan jij nu

bent en heeft alle stappen gemaakt en wegen al bewandelt die jij nu nog

gaat maken. 

Je kunt haar alles vragen. Wat je wilt, wat je dromen zijn of welke

verlangens je hebt. 

              Meditatie 
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 Maar ook wat je kan helpen of welke richting je kunt nemen. Ze staat

klaar voor je als je goed in je vel zit en als je minder goed in je vel zit. Als

je vragen hebt waar je zelf niet goed uitkomt. Ze heeft altijd de

antwoorden. Soms niet direct. Dan komen de antwoorden op een later

moment ineens opzetten terwijl je een dag later onder de douche staat

bijvoorbeeld. Dompel jezelf onder in deze visualisatie en gebruik haar zo

vaak je wilt!

Klik hier om naar de meditatie te gaan.

              Meditatie 
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https://www.puckvanderlugt.nl/wp-content/uploads/2021/04/visualisatie-innerlijke-mentor.mp3


Opdrachten en oefeningen video 1:

Om te weten wat je wilt is het handig om bewustzijn te creëren. Bewustzijn van je automatische

piloot. Deze automatische piloot wordt gedirigeerd vanuit het onderbewustzijn. Weet je nog dat je

90% van alles wat je doet , denkt en voelt, onbewust is. 

Je kunt door middel van oefeningen je bewustzijn ontwikkelen. Het is belangrijk om te ontdekken

wat wilt, wat je werkelijk voelt en hoe je denkt over de dingen. 

Je kunt vele dromen en doelen hebben. Maar je uitgangpunt is daarbij altijd het NU. Niet gisteren,

niet je verleden, niet morgen of volgend jaar. Je actie start altijd vanuit NU. Meditatie en

mindfulness zijn mooie tools om jouw bewustzijn hierop te vergroten. Uit vele onderzoeken is

inmiddels bewezen dat je minder stress ervaart, meer focus krijgt en meer balans en ontspanning

ervaart. 
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Wat is jouw mindset?
Opdrachten en oefeningen video 1:

Vanuit deze ontspanning kun je veel beter contact maken met je intuïtie die zich afspeelt in je

onderbewuste. Je maakt in stilte contact met jezelf en je onderbewustzijn. Via je 5 zintuigen krijg

gedurende de dag (en nacht) alle informatie tot je. Door zien, horen, ruiken, proeven en  voelen

krijg je  deze tot je. Maar je hebt nog een zintuig, je 6e. Dat is je intuïtie. Dit is de tegenhanger van

alle stemmen die hard tot je spreken, oordelen of je van 'advies' voorzien. Deze stemmen

vertroebelen of verwijderen je van je innerlijk weten. Het zijn de stemmen van je ego.

Boeddha zegt dat het niet zo heel moeilijk is om de stem, die niet jouw eigen stem is, te

herkennen. Want er zijn 8 dingen waar deze stem zich druk om maakt. In het Engels is dit in een

rijm verwoord:

praise &blame, pleasure & pain, loss&gain, fame&shame. 

Los vertaald. Als je je bezighoudt met complimenten, verwijten, plezier, pijn, verlies, winst, roem

of schaamte, dan weet je dat niet je intuïtie aan het spreken is maar dat zijn de stemmen van je

ego. In de stilte en door te vertragen vind je wat je zoekt in dit leven.
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Wat is jouw mindset?
Opdrachten en oefeningen video 1:

Daarom bevat dit programma een ruim aanbod van oefeningen in mindfulness meditatie. Omdat

als je je dromen en verlangens wilt aanboren en realiseren, het belangrijk is om vanuit jouw intuïtie   

acties te ondernemen. Je gaat weer leren contact te maken met wat je voelt over iets in plaats van

dat je er een gedachte aan geeft. Gewoon meer voelen in plaats van denken. Dan ga je gebruik

maken van je innerlijke kracht en niet alleen van wilskracht. Want met alleen wilskracht kom je er

vaak niet. Ook al denk je misschien van wel. Deze heb je alleen nodig voor actie die voortkomt uit

inspiratie.
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Om mindfulness kort maar duidelijk uit te leggen is het feel model handig.

Focus op gevoelens , gedachten of lichamelijke  sensaties, geluiden of geuren

explore is ontdekken van wat we doen als we onszelf toestaan om rustig te
verkennen, van wat zich aandient. Met compassie en nieuwsgierigheid, zonder
oordeel en openstaand voor mogelijkheden.

embrace herinnert ons eraan dat we datgene wat zich aandient omarmen,
zowel prettig of onprettig, zonder het naar ons toe te trekken of af te duwen.

Laat het los. Houdt niet vast. Kijk alleen naar wat er is, wat er gebeurd en dan
weer laten gaan. Laat gevoelens voor wat ze zijn, zonder ernaar te handelen. Je
hoeft niets met de gedachten in je hoofd.

 
 

Feel
   explore

   
   embrace

 
  let go
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Doen en Zijn

De meeste mensen brengen hun
dagelijks leven door met bezig zijn
en dingen doen. Vaak wordt er
vooral geen tijd verlummeld.
Efficiënt werken en veel taken
tegelijk aankunnen wordt door de
buitenwereld als positief
beoordeeld. Wie veel werk verzet
kan ver komen en doelen
bereiken. Maar je kunt ook op een
andere manier bezig zijn. Heel
simpel. Leven in het hier en nu.
Niet nietsdoen maar niet-doen. 
Er is bewustzijn over het hier en
nu en een verbinding met het hier
en nu. Er hoeft niets veranderd,
actie worden ondernomen of
worden geanalyseerd. Alles is
gewoon zoals het is. 

In de zijn-modus hoeft de geest niets
te doen. Hij hoeft nergens heen, heeft
geen verplichtingen en kan zich dus
volledig focussen op de ervaringen
van het moment. 

In de zijn-modus komen gedachten,
gevoelens, impulsen, instincten en
gebeurtenissen in je geest op en
deze laat je weer gaan. 
Er is geen moeten en geen
verplichting. Positieve emoties
worden positiever ervaren, lastige
emoties kunnen doorleefd en
verwerkt worden.
 
Veel doen we dagelijks op de
automatische piloot. Je kunt dan
tegelijkertijd doen en denken.

Een voorbeeld:

Doen: een boterham smeren
Denken: “Ik heb mij eigenlijk niet goed
voorbereid op die vergadering, misschien
kan ik nog snel even die laatste notulen
doornemen”.

Doen: koken
Denken: “Wat zal ik morgen zeggen tegen
haar?”

Doen: fietsen
Denken: “waarom is mijn auto toch steeds
kapot!”

Je kunt dingen doen terwijl je afdwaalt met je
gedachten. Achteloos. Gesprekken voer je
nogmaals in je hoofd, je ziet tegen dingen op
die komen gaan, je begrijpt niet waarom de
relatie met je leidinggevende toch altijd zo
moeilijk verloopt.
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Een oefening om te leren leven in het nu
is een oefening van de ademhaling. Want
je ademhaling gebeurt altijd nu op dit
moment. 
Daarnaast leert je ademhaling je bewust
worden. Zodra je gaat zitten voor je
ademhaling probeer je je hierop te
concentreren. Al snel gaan je gedachten
zich opdringen. Hoe je ook je best
probeert te doen. Misschien vraag je je
wel af van wat je zit te doen? Waarom
doe ik dit? En, heeft dit echt zin? Je
denkt aan de gesprekken van gisteren en
de taken van morgen 
Je dwaalt dan af van je ademhaling.
Deze is naar de achtergrond verschoven.
Als je langer blijft zitten dan komt er een
moment dat je je bewust wordt dat je
bent afgedwaald. Dat je je niet meer
concentreerde op je ademhaling. Dit is
bewust worden. Je wordt je bewust van
het feit dat je afdwaalde met je
gedachten. 

 Je bent je bewust van de aanwezigheid van
je gedachten. Je gaat bewust weer terug naar
je ademhaling totdat dit hele gebeuren weer
van voor af aan begint. Bewust aandacht en

bewust zijn van gedachten.
 

Oefenen met ademhaling geeft dus twee
mooie leermomenten. Die van bewust zijn en

die van zijn in het nu. Daarnaast schudt 
 ademhaling letterlijk de spanning van je af.
Denk maar aan het moment dat je soms bij

tegenslag enorm diep gaat zuchten. Op deze
wijze probeert je lichaam de spanning van je

af te ademen. 
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EN DAN NU NAAR DE PSYCHE-SPORTSCHOOL.
JE GAAN TRAINEN. HET IS TIJD VOOR HET
TRAINEN VAN JE AANDACHTSPIER!JE
BEWUSTZIJN.JE BEWUSTZIJN ALS
AANDACHTSSPIER. JE BEWUSTZIJN TRAIN JE
NET ALS DAT JE MET JE SPIEREN MOET
DOEN.  

De volgende oefening kun je gedurende
de dag toepassen en integreren in je
dagelijkse leven. 

Ik heb hem zelf meermaals ergens op
een toilet gedaan op het moment dat ik
behoefte had om de pauzeknop even in
te drukken en de prikkels om mij heen
even te verwerken.

-Ga rechtop zitten en doe je ogen dicht of laat
je blik rusten op een punt voor je.

-Observeer je ademhaling. Is deze rustig en
gelijkmatig. Adem je diep? Gehaast?
Oppervlakkig? Verander er niets aan en laat
de ademhaling zoals hij is.

- Voel hoe de lucht je neus inkomt , door je
neus, via je hals naar je longen. Voel hoe je
buik en je borst uitzetten of opbollen

-Volg iedere ademhaling opnieuw van begin tot
einde van je longen en weer terug je neus door. 
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-Concentreer je op je ademhaling. Tel je
ademhaling. Een inademing en uitademing is
1 , de volgende inademing en uitademing is 2
en zo ga je door tot 10.

-Als je wordt afgeleid door je gedachten,
neem dan die gedachten waar, observeer
waar je aan denkt en keer rustig terug naar je
ademhaling.

-Adem met volledige aandacht zolang je daar
behoefte aan hebt.
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Beschrijf achteraf wat het met je deed om zo

bewust te zijn van je ademhaling.

Beschrijf 3 situaties in je leven waarin

je deze oefening kunt toepassen om snel

tot jezelf te komen.

Sta iedere  morgen op en richt  je

aandacht op 5 maal krachtig in en uit

ademen. Start daarna je dag.
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Ademen

Je kunt ademen op meerdere manieren. Je kunt
het doen zoals hierboven maar je kunt ook
intensief diep ademen. Deze manier van
ademhalen heeft invloed op je lichaam, geest
en op je humeur. En dat is altijd leuk! Want
een positief en opgewekt humeur brengt je
gemakkelijker bij het realiseren van je
dromen. De wet van aantrekking.

Terwijl je je heel rustig op de ademhaling
focust raakt je lichaam steeds meer en dieper
ontspannen. 

Deze oefening kun je ook gebruiken om in
slaap te vallen of als je ’s nachts wakker
bent geworden en moeite hebt om opnieuw in
slaap te vallen.

-Probeer een rustig ademritme te vinden. 

-Na een uitademing adem je 4 tellen in door
je neus, houd 7 tellen je adem vast en adem
je in  8 tellen uit. Terwijl je dit doet, houd je
de punt van je tong tegen je gehemelte, net
wel of net niet tegen je voortanden aan. Je
kunt eventueel ook een ‘woosh-geluid' maken
bij het uitademen. 

-Doe deze hele cyclus in totaal vier keer. 
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Op deze manier beïnvloed je de hoeveelheid 

 ademhalingen per minuut. Deze ademhaling

zorgt ervoor dat het zenuwstelsel, wat zorg

draagt voor rust en ontspanning, wordt

geactiveerd. Dit zogenoemde para-sympathische

zenuwstelsel is de tegenhanger van het

zenuwstelsel wat  actief is bij stress en

spanningen. 

Blijf deze oefening zo vaak en zo veel

mogelijk doen de komende weken. Liefst iedere

dag. Je traint je aandachtspier in bewustzijn

en kunt door je ademhaling te gebruiken als

anker, altijd hierop terugvallen om in het

moment te komen. Daarbij levert dit ook rust

en ontspanning op en dat is altijd goed voor

je!
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Oefening

Ademen als meditatie.

Mocht je nog meer willen oefenen met je
ademhaling dan heb ik nog een mooie
mindfulness ademhalingsoefening voor je. De
oefening is van Ger Schurink, een bekende
mindfulness trainer. 

Klik hier voor de mindfulness - ademhaling
als meditatie

             Meditatie 

https://www.gerschurink.nl/Resources/Ademhaling,%20vrouwenstem%20(8%20min).mp3
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maar wel
de stand van

je zeilen

J E  K U N T  D E  R I C H T I N G  V A N  D E

W I N D  N I E T  W I J Z I G E N


