MEDITEREN
;

Tips

' uoor het mediteren

;

, + Bouw een klein ritueel

i en betrekhet kind daarbij. Laat het bijvoori beeld een kaars aansteken, ofeen brander
; met etherische olie, of wierook.
i + Draai zachte muziek.

iá.

I Buikade mhaling
i. !)ezp ae{enht-tl naakt
i hr:ertijk rustigy

lekker zittende kleding' Schoenen uit.
+ Kies een vast moment van de dag of de week.
+ zorg voor een ongestoorde plek met frisse

; + Oraag

;

*

Oit ir 1" centrum, je steunpunt.
Votgje in- en uitademing. Adem

Aarden
Deze ae,fening1 ge*2ft ie een getroel
u an stetrigheid en ze íJ\t eríraatti en

i naarjehandentoe.
: Bil de inademing voelje hoe
;

je

Uuit< bot

i
i
: lucht en aangename tempelatuur.
i + aiedt het een kind vrijblijvend aan.
i + Houd het kort.
1 * Stel je uerwachtingen laag: het gaat om het
i plezier!

.jr

: Zorg datje in een prettige hou; ding zit of ligt.
; Leg je handen op je onderbuiK
; op het plekje vlakonderje navel.

i

Ga met rechte rug zitten.

wordt en je handen

i zachtjes omhoog komen.
: Bij de uitademing wordt je buik
: plat en je handen zakken weer
i rustig naar beneden.

Leg je handen ontspannen in je schoot.
Ga

€.

metje aandacht naarje voeten.

Visualisatie
bescherming

Voel hoeje voeten heel zwaar worden.
Laat ze wegzinken in de grond.
Ze worden zwaarder en zwaarder.

Onder je voeten groeien wortels, net als

i een boom.
i Voel'hoe ereen stroom energievanuit

de

: aarde door je wortels naar boven komt.
: De stroom gaat doorje voeten naarje en-

*
Spierontspanning
ileze rsefening geeft een heel

1 tets, je ruggengraat, via je nek naar je kruin.
Laat alle aarde-energie als een fontein om

i

!

je heen bla2en.

an,tspunnen geuaeí
Ga lekker liggen. Leg je handen losjes naast
je lichaam en je handen zo dat de vinger-

toppen naar boven gericht

zUn.

Voel hoeje lichaam gedragen wordt door
de vloer of het matje waarop je ligt.
Ga

metje aandacht naarje voeten en ont-

i span alle spieren van je voeten en je tenen.
i Laat ze helemaal slap en zwaar worden,
i alsof ze wegzinken in de grond.
:

Dan ga je met je aandacht naarje

i onderbenen en je bovenbenen. Ontspan
i ze maar, alle spieren worden slap, je benen
I voelen heel erg zwaaraan.
! Rlsletoch nog ergenseen spanningvoelt,
: laat je het wegstromen, via je voeten, de
; aarde in.

i
i

Doe hetzelfde met je rugspieren, buik- en

:

vingers, hals, hoofd en alle gezichtsspieren.

borstholte, schouders, armen, handen,

rondom het mediteren

i#

iS"
!

í)eze ae"fen.irg helpt je omie rteilig
te uoelen
Ga lekker zitten of liggen.

Volg je buikademhaling, ontspan je spieren.
Stel je voor dat je om je heen een soort

luchtbel maakt.
Vul die luchtbel met wit licht,

Wit licht geeft je energie en bescherming.
Breng een beschermlaagje om de luchtbel
aan, bijvoorbeeld van kristal, een kleur,
of van bloemen, zodat je je eigen energie

behoudt en je beschermd voelt.

Visualisatie geluksgevoel

i freze ae.fening halptie am, prettigs te ttaelen
i Ga lekker zitten of liggen.
i volg je buikademhaling, ontspan je spieren.
: G" t"rug naar een moment van vandaag, deze week of langer geleden waarop je je heel erg fijn
i en gelukkig voelde.
i Probeerje dat moment heel goed te herinneren.
i Waar was je, kijk eens om je heen. Was er iemand bij je, wat was je aan het doen? Misschien
: herinner je je een bepaalde geur?Hoe was het weer, welke kleding droeg je?
i Probeer dat prettige gevoel weer terug te laten komen en laat het door je hele lichaam heen
i stromen. Vul je hele lichaam, alle cellen, van je kruin tot je tenen met dat heerlijke gevoel. Sla
i het gevoel op in je hart.
i Als ;e;e een keer minder gelukkig voelt, kun je altijd weer naar dat plekje in je hart om contact
i te maken met dit prettige gevoel. I
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