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Meditatie en mindfulness hebben veel mooie overeenkomsten.
Mindfulness komt namelijk voort uit meditatie. De kern van beide
beoefeningen is dat het ons weer uit ons hoofd en terug naar de het
moment brengt. Het verschil is dat het in meditatie vooral om het
innerlijke gaat. Bij mindfulness gaat het om bewust te worden van
externe, zintuiglijke ervaringen die we ervaren in het moment. 

We gaan de komende dagen aan de slag om mindfulness te
beoefenen. Op de volgende pagina vind je de oefening. Je kunt de
oefening het beste uitprinten en ergens in de woonkamer hangen. Zo
vergeet je het niet en kun je gemakkelijker aantekeningen maken.

Ik wil je vragen om één van de activiteiten op de volgende pagina uit
te kiezen. De komende week ga je namelijk, terwijl je deze activiteit
aan het doen bent, volledig aanwezig zijn in het moment. Je gaat je
volledig focussen op datgene wat je aan het doen bent, en je
probeert met niks anders bezig te zijn.

Als je bijvoorbeeld douchen kiest, focus dan al je aandacht in het
moment dat je aan het douchen bent: voel de temperatuur van het
water, het gevoel dat het water je lichaam raakt, de geur of textuur
van je shampoo, enzovoort. Probeer volledig met het douchen bezig
te zijn. 

Als je merkt dat je gedachten ergens anders zijn, breng het dan rustig
en met liefde weer terug naar het huidige moment: de ervaring van
het douchen (of een andere activiteit die je gekozen hebt natuurlijk).

En vergeet niet: je bent aan het oefenen. Wees dus lief voor jezelf,
want het herprogrammeren van je Mind is niet niks en gaat langzaam.  

MINDFULNESS CHALLENGE

6-Dagen



1. Kies één activiteit:

6- DAGEN MINDFULNESS CHALLENGE

Douchen, Hond uitlaten, Vaatwasser uitruimen, Tandenpoetsen,
Warme drank drinken, Eten, Koken, Was opvouwen, of kies een
andere activiteit dat het beste bij jou past.

Mijn mindfulness-activiteit voor deze week is:

D A G  1 D A G  2 D A G  3

D A G  4 D A G  5 D A G  6

2. Aan de slag

Schrijf gedurende de week elke dag op wat voor impact je
ervaart nu je volledig aanwezig bent op deze ene activiteit. 
Voelt het anders nu jij volledig aanwezig bent in het moment? 
Doe dit nauwkeurig dan heb je aan het eind van de 6 dagen een
mooi overzicht wat Mindfulness met jou doet!

_____________________


