
Voor beginners

Meditatiegids

V o o r  m e e r  r u s t ,  e n e r g i e  e n  f o c u s .



Herken jij je in één van de
bovenstaande uitspraken, dan is een
goede poging om te leren mediteren
het waard. 
Voor mij zijn de voordelen van
meditatie erg waardevol en daarom wil
ik jullie meenemen naar het begin. 
Het is uitdagend om te starten met
mediteren. Deze gids geeft je een korte
uitleg over; wat is meditatie, de
voordelen van meditatie, het ‘hoe’ en
als afsluiter een aantal waardevolle
tips.

Herken jij je in één van de onderstaande uitspraken?

Ik ben vaak druk in mijn hoofd
Ontspannen gaat lastig
Reageren doe ik vaak vanuit emotie
Ik voel mij onrustig    
Stress komt te vaak voor 
Ik wil graag meer energie
Stil zitten vind ik lastig 
Meditatie? Help?!
Slapen gaat moeizaam 
Concentreren is een hele uitdaging    
Ik ben in mijn hoofd al bezig met het volgende 
Volledig genieten van het moment zou ik graag willen
Ik pieker geregeld



Wat is meditatie?

Tijdens meditatie word je stil. Je verricht geen handeling, praat niet en
beweegt niet. Bij meditatie focus je je op het hier en
nu en voornamelijk op je ademhaling. Je zorgt ervoor dat je in een ruimte zit
waarin je niks hoeft te doen. Zodat je in alle rust kunt mediteren. Je gaat je
ademhaling als het ware bestuderen. 

Je hebt de IN ademhaling, de pauze tussen de in en de uit
ademhaling (je ‘stopt’ als het ware even), daarna volgt de UIT ademhaling en
de pauze tussen de uit en in ademhaling. 

Doordat je je concentreert op het hier en nu, ben je niet bezig met het
verleden of de toekomst. 
Doordat je je concentreert op je ademhaling, ben je niet bezig met je
gedachtes, emoties, externe impulsen (bijvoorbeeld geluiden van
buitenaf) of lichamelijke sensaties (bijvoorbeeld; een pijnlijke rug)
Tuurlijk komen deze voorbij, maar je gaat er niet verder op in.

Vijf voordelen van meditatie:
1.     Focus op jezelf
2.     Non-reactivity
3.     Meer energie 
4.     Ontspanning
5.     Verbeteren van concentratie



Dit is één top vijf, 

ga zelf aan de slag en ontdek

jouw eigen top vijf 

Vijf voordelen van
meditatie

Focus op jezelf
 
We leven in een enorm drukke wereld, waarin
we eigenlijk non-stop nieuwe informatie
krijgen. Daardoor zijn we vaak naar buiten toe
gericht. Ons brein en zenuwstelsel maken
overuren. Met meditatie ga je de aandacht op
jezelf richten in stilte en rust. Waardoor je gaat
zien wat er nu eigenlijk in je lichaam en je
hoofd afspeelt. Je ontvangt even geen input
van buitenaf, geen oordelen, geen
verwachtingen. Hierdoor kun je na een
meditatie sessie helderder voelen in wat jij wil
en wat goed voor jou is. 
 
Non-reactivity
 
Wanneer je gaat oefenen met mediteren gaan
er gedachtes, emoties, gevoelens en
lichamelijke sensaties voorbij komen. We
hebben de neiging om hier op te gaan reageren.
Echter, door altijd bewust of onbewust te
reageren op gedachtes, emoties en lichamelijke
sensaties reageren we soms onnodig of op een
manier waar we later spijt van krijgen. Tijdens
meditatie leer je ruimte in te bouwen tussen de
trigger en jouw reactie. In het dagelijkse leven
uit zich dat in bijvoorbeeld; minder snel vanuit
emotie reageren, niet meer vast zitten in je
gepieker en gemakkelijker afsluiten van drukke
omgevingen. 
 

Meer energie

Je reageert minder snel op bijvoorbeeld
gedachtes. Daardoor wordt piekeren
ook minder en gaat in slaap komen en
afschakelen gemakkelijker. Doordat je
minder reageert op dingen die er op dat
moment niet toe doen heb je meer
energie voor andere dingen. Vaak zijn
we bezig met het verleden of de
toekomst, dit kan ook nog eens zorgen
voor stress. Een ongezonde hoeveelheid
stress gaat ten koste van je
energielevel. Door af en toe stil te
zitten en te mediteren laadt je
energielevel op. Wanneer je even geen
input van buitenaf krijgt, voel je
daarnaast ook beter wat je lichaam
nodig heeft.

Ontspanning 
 
Een uitgerust persoon is een
ontspannen persoon. Je leert door
meditatie om echt aanwezig te zijn en je
gaat je lichaam beter voelen. Door
100%  aanwezig te zijn, kun je nog meer
genieten van de mooie momenten.
Misschien word je je nog bewuster van
kostbare tijd, van voorpret en ga je zelfs
nagenieten. Je ervaart meer blijdschap
en hierdoor kom je in een positieve flow
terecht. 
 
Verbeteren van concentratie 
 
Doordat je jezelf leert op je ademhaling
te concentreren. Ga je je in je dagelijkse
leven ook beter concentreren.
Daarnaast krijg je meer focus in de
dingen die je doet. Vanzelf komt er
meer richting en overzicht.



Herhaling, aardig zijn voor jezelf en

geduld. Deze drie zorgen ervoor dat jij de

voordelen gaat ervaren.

Dit is een top vijf en niet ‘de top vijf’.
Iedereen is anders en er zijn nog meer
voordelen van meditatie. Over de nadelen
gesproken, ik heb er nog nooit een ontdekt. 

Vraag je jezelf eens af;
 ‘Wat kan het nadeel zijn om te starten met
mediteren?’
 
Volgens mij heb je niks te verliezen. Dan gaan
we nu verder over het ‘hoe’ 
 
‘Je gaat zitten of liggen en dan ….?’
 
De meeste mensen vinden het fijn om hun
ogen te sluiten, maar dit hoeft niet. Wanneer
je je ogen open wil houden kun je je focussen
op een object.  Neem je houding in, sluit je
ogen of kijk naar een punt in de ruimte. Ga
vervolgens op je ademhaling letten.

De IN ademhaling en de UIT ademhaling.

Dit zal niet in een keer gemakkelijk
gaan. Doordat je stil wordt ga je je bewust
worden van de hoeveelheid gedachtes,
emoties en van je lichaam. Dit is normaal en
juist de eerste stap.

De kunst is om niet in te gaan op deze
‘triggers’. De gedachtes, emoties en
lichamelijke sensaties mogen er gewoon zijn.
Je merkt ze op en gaat terug naar je
ademhaling. Zo ga je je concentratie trainen
en ga je je ademhaling bestuderen.  

Je probeert gewoon te observeren wat er
gebeurt. Wat er gebeurt met je adem, in je
lichaam en in je hoofd. Dit doe je zonder daar
een oordeel over te hebben. Iets is niet
‘goed’ of ‘fout’, het is niet vervelend of
pijnlijk. Het is gewoon zoals het is, een
gedachte, een emotie, een geluid, een gevoel
of iets wat gebeurt in je lichaam. 

Zo leer je te observeren zonder te reageren
en oefen je non-reactivity.



DE 13 TIPS OM TE BEGINNEN

MET MEDITEREN

1.       Een rustige omgeving 
Zorg dat je in een rustige omgeving kunt mediteren, waarin
niemand je stoort. Het hoeft niet helemaal stil te zijn. Al is dit
wel het makkelijkste wanneer je in het begin stadium bent met
mediteren.  

2.       Klein beginnen
Gewoon doen en dat is het gemakkelijkste wanneer je klein
begint. Bijvoorbeeld met 5 minuten. Die 5 minuten op een dag
zijn gemakkelijk in te plannen en vol te houden. Door klein
te beginnen maak je korte metten met uitstelgedrag. Op het
moment dat het weer voelt als een hele opgave maak je de
meditatie gewoon weer wat korter, het mag vooral leuk blijven.
Zet een wekkertje op je telefoon zodat je niet met de tijd bezig
hoeft te zijn.

3.       Koppel het aan een dagelijkse bezigheid
Om er routine van te maken is het gemakkelijk om het aan een
dagelijkse gewoonte te koppelen zoals; ontbijt of douche. Je
hoeft het niet op een vast moment te doen, maar het wordt
wel aangeraden. Probeer uit wat voor jou werkt. 



4.       Geef het de tijd
Ga er open in en geef het minimaal een maand de tijd. Probeer
het uit, het liefste iedere dag gedurende één maand. Het duurt
sowieso minimaal 3 weken om van een nieuwe gewoonte een
gewoonte te maken. Heb je het een dag niet gedaan? Geen
probleem, ga niet pushen of je er slecht over voelen. Het mag
vooral voelen als een fijn moment en niet als een ‘moetje’.

5.       Houding.
Je lichaamshouding; belangrijk is dat je rug recht is, zodat je vrij
kunt ademen. Neem een liggende of zittende houding aan op
een stoel of op de grond. Je hoeft niet in kleermakerszit, op een
meditatiekussen of met een yogabroek aan te zitten. Je kunt het
overal doen en het maakt niet uit welke kleren je aan hebt.
Soms kan het rechtop zitten zorgen voor pijntjes, ondersteun je
zelf met een rugleuning of met kussens daar waar nodig. Maak
het voor het begin zo comfortabel en makkelijk mogelijk. 

6.       Ben aardig voor jezelf.  
Bij meditatie gaat het er ook om dat je op een vriendelijke
manier met jezelf communiceert. Lukt het een keer niet? Dan
lukt het niet, maar onthoud er is geen ‘goed’ of ‘fout’. Wanneer
je het geprobeerd hebt dan is dat al goed genoeg. Je moet
helemaal niks. Zo oefen je ook vriendelijk te zijn voor jezelf en
zal je zien dat je doelen kunt bereiken zonder ‘moeten’ of 
veeleisendheid. 

7.       De adem 
Adem zoals het voor jou goed voelt, door je neus, door je mond,
naar je buik of borst, snel of langzaam. Het gaat er in het begin
om dat je het DOET. Het kan helpen om de ademhaling te
tellen.

8.       Drijfveer
Schrijf op waarom je het wil leren en deel dit met mensen in je
omgeving. Of start samen met iemand, zo kun je elkaar
motiveren. 

9.       In slaap vallen
Ben je tijdens een meditatie in slaap gevallen? Prima, dan had je
dat blijkbaar nodig. Probeer de volgende keer wat alerter te zijn
of recht op te gaan zitten. Wanneer je zit val je minder snel in
slaap dan liggend. 



10.       Ons oude normaal wordt al gauw ons nieuwe normaal.
Het kan zijn dat je heel snel de voordelen ervaart, maar het kan
ook even duren. Kijk af en toe ook naar de babysteps. Misschien
helpt reflectie jou hierbij. Schrijf op hoe je je nu voelt;  
 lichamelijk, emotioneel, mentaal en hoeveel energie heb je.
Schrijf op waar je tegenaan loopt. Na een maand pak je dit er
weer bij, je beantwoordt dezelfde vragen en kijkt of je           
 stappen hebt gemaakt. Welke voordelen ervaar jij?

11.       Ga de confrontatie niet uit de weg
Het kan confronterend zijn stil te gaan zitten en te mediteren.
Veel gedachtes, emoties, een moe lichaam etc. Deze
confrontatie hoort erbij, de eerste stap is je juist bewust te
worden van deze dingen. Emoties zoals frustratie horen er ook
bij. Merk het op en laat het los.

12.       Het is een proces
Het gaat niet om het resultaat. Daarnaast verschilt het van dag
tot dag. De ene keer is het heel fijn geweest, de andere keer
niet, maar probeer ook hierin niet te oordelen. Het gaat erom
dat je het hebt gedaan.

13.       Het is geen denktank.
Pas op: ga niet ‘zitten denken’ tijdens een meditatie sessie. Dan
rol je van de ene in de andere gedachte. Voor je het weet heb je
die opdracht al uitgewerkt in je hoofd of het
boodschappenlijstje bij elkaar. Dat is niet de bedoeling. Als werk
of tomatenpuree in je gedachte komt, ga weer terug naar de
concentratie op je adem. En juist op het moment dat je het
opmerkt dan is dit een grote stap. De eerste stap is observeren.

Dan is het nu tijd voor ACTIE. Ga gewoon doen en elke kleine
stap is een stap. Er zijn alleen maar stappen vooruit, ook al voelt
dat niet altijd zo. 

Heel veel succes  

LET IT BREATHE 

Liefs, 

Min
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