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Leren mediteren 

 

een leidraad om meditatie te ontdekken,  

en om meer vrede en rust te vinden
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Voorwaarden 

WETTELIJKE BEPALINGEN 

 

 

 

Terwijl alles in het werk gesteld is om de informatie in dit boek te 

staven aanvaardt de uitgever geen verantwoordelijkheid voor fouten, 

omissies of verkeerde interpretatie van wat hierin wordt gesteld. 

Enige gelijkenis met bepaalde personen, volkeren of organisaties is 

onbedoeld.  

 

Net als alle dingen in het leven worden er ook bij dit soort praktische 

adviesboeken geen garanties gegeven. Lezers worden gewaarschuwd 

om hun eigen gezonde verstand te gebruiken wat betreft hun 

persoonlijke situatie, om dan vervolgens daarnaar te handelen. 

 

Alle lezers wordt aanbevolen om, als je er zelf niet uitkomt, kundige, 

professionele hulp te zoeken. 

 

Dit boek kan ook uitgeprint worden, zodat je het gemakkelijker kunt 

lezen. 
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Vooraf 

 

In dit boek vind je een inleiding op meditatie, en de positieve invloed 

daarvan in jouw eigen leven. Als dit boek op je pad komt wil dat zeggen dat 

jij er blijkbaar aan toe bent om meer te weten te komen over wat meditatie 

kan doen. Je zult zien dat ik je laat kennismaken met verschillende 

gezichtspunten, zodat jij zelf hieruit je eigen keuze kunt maken. 

Of we er nu bewust van zijn of niet, veel mensen zijn al veel langer met een 

soort van meditatie bezig. Waar het op neerkomt is het volkomen tot rust 

komen in jezelf. Er zijn nogal wat rare misverstanden over meditatie, zoals 

dat het iets met religie te maken heeft, of dat je urenlang moet zitten 

mediteren, waardoor andere bezigheden in het gedrang komen. 

 

Ik hoop van harte dat dit boek je zal helpen om door die misverstanden heen 

te kijken, en dat jij zelf de volledige vruchten kunt plukken van verschillende 

meditatietechnieken. Veel lezers hebben er geen idee van dat ze al vaak iets 

meditatiefs doen. 

Dus, wees welkom in de wonderbaarlijke wereld van meditatie! 

 

Meditatie voor de vrede 

Een leidraad om te ontdekken hoe prettig mediteren is, en om te komen tot 

meer vrede en rust 
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Hoofdstuk 1: 
 

Het waarom van meditatie 

 

Het blijkt dat, bewust of onbewust, veel mensen al veel langer bezig zijn met 

een soort van meditatie. Wel zien we dat het woord meditatie voor 

verschillende personen nogal uiteenlopende betekenissen heeft. In de 

ruimste zin van het woord is het doel van meditatie om te leren 

concentreren op één punt of één ding, om bepaalde doelstellingen te 

verwezenlijken. 

In dit hoofdstuk gaan we in op:  

� Omschrijvingen van meditatie 

�  De oorsprong van meditatie 

�  Historische achtergronden van meditatie 

� Omschrijvingen van meditatie 
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Uitgangspunten 

 

Samengevat 

Ik heb al uitgelegd dat het woord meditatie nogal subjectief is: het betekent 

steeds weer wat anders. Er zijn heel wat omschrijvingen en uitspraken in 

omloop. Er worden heel verschillende technieken van meditatie toegepast, 

voor meerdere doeleinden. We kunnen in de geschiedenis niet terugvinden 

wie de eerste was die er ooit mee begon, maar ik zal hier eerst maar al die 

verschillende achtergronden opnoemen. 

 

Achtergronden van het woord mediteren 

 

Ons woord meditatie stamt af van het Latijnse meditatio. In het 

woordenboek staat bij mediteren alleen maar ‘overpeinzen’, meestal 

dan ook nog in godsdienstige zin. Later werd het woord in verband 

gebracht met de spirituele praktijk in het Verre Oosten. Boeddhisten 

zeggen ‘dhyana’, wat dan weer vertaald wordt met meditatie. Eerder in 

onze westerse geschiedenis gebruikten we de term ‘beschouwing’ of 

‘contemplatie’ als equivalent voor wat in Christelijke praktijken voor 

meditatie doorging. 
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Meerdere definities van meditatie 

 

Er bestaat geen bepaalde, enkele definitie van meditatie. Er zijn steeds 

persoonlijkheden geweest die hun stempel gedrukt hebben op de 

betekenis van meditatie, vanuit hun eigen achtergrond en perspectief. 

Hieronder leg ik uit wat die definities inhouden: 

� Sommige geleerden stellen dat meditatie alleen maar het stil maken en 

stil houden is van je gedachten en je overweging. Deze definitie houdt 

in dat je alleen maar aan één iets denkt, maar er wordt niet bij gezegd 

waaróp je je dan zou moeten concentreren. Leraren vragen hun 

leerlingen doorgaans dat ze zich concentreren op hun werk. Is dat dan 

echt meditatie? 

� Volgens de tweede definitie is meditatie een vrome godsdienstige of 

spirituele gedachte. Ook die definitie gaat mank, want hier is duidelijk 

een verband met religie. Andere gedachten en ideeën worden op die 

manier gewoon ‘vergeten’. 

� Meditatie is ‘slechts’ een proces van voortdurend denken aan een 

enkel iets: een idee, een zin of een ding. Deze concentratie lijkt op het 

eindeloze kauwen en herkauwen van een koe. 

� In sommige definities is dagdromen ook een soort meditatie, maar 

daar is nogal wat tegen te zeggen. Dagdromen kan niet worden 

beschouwd als meditatie alleen omdat het ook een doorgaand proces 

is. Bovendien is het effect ervan niet spiritueel of genezend, zoals bij 

meditatie. 

  

In het algemeen kunnen we zeggen dat meditatie, in diverse vormen 

uitgevoerd, een innerlijke praktijk van iemand is. Daarbij heeft deze 

meditatie heeft een rustgevend, vredelievend en stress-afbouwend effect. 
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Oorsprong van meditatie 

 

We zullen er wel nimmer achter komen waar het ooit allemaal begon, 

maar meditatie is diep geworteld in Azië, en in landen als China, 

India en Japan doen ze het al duizenden jaren. De tantrische vorm 

van meditatie werd al 15 duizend jaar geleden ontwikkeld in Zuid-

India. In die dagen werd tantrische meditatie daar veel toegepast. Dus 

kunnen we stellen dat het hele idee van meditatie ontstaan is in het 

Verre Oosten, en zich van daaruit, in allerlei vormen, heeft verspreid 

over de hele wereld. Anderen beweren dat de oorsprong van meditatie 

ligt in de eeuwige vraag van de mens naar het waarom van alles, en 

om God te vinden door in zichzelf te keren. 

  

Meditatie vanuit historisch perspectief 

  

Alle historici zijn het erover eens dat meditatie zich eeuwenlang heeft 

ontwikkeld, en dat men ooit anders mediteerde dan nu. Taoïsten 

bijvoorbeeld begonnen pas rond 500 tot 600 v. Chr. met de praktijk 

van mediteren. Ongeveer rond diezelfde periode gingen boeddhisten 

ook gebruikmaken van meditatie. In de oude geschiedenis was 

Boeddha een van de grootste voorstanders van meditatie. Hij was 

degene die in Azië rond 500 v. Chr. het mediteren introduceerde: de 

meest basale technieken, die overal ter wereld aangepast werden aan 

behoeften en doelstellingen. 

 

Wat belangrijk is om hier te vermelden is het feit dat in oosterse 

landen de oorsprong lag van meditatie en het komen tot verlichting via 

verschillende meditatietechnieken. Het westen heeft dit later 

overgenomen van het oosten. Pas in de 20e eeuw hebben Westerse 

geleerden onderzoek gedaan naar meditatie en ontdekten ze hoe 

bijzonder de praktijk kan werken op lichaam en geest. Sindsdien 

wordt ook in het westen veelvuldig gemediteerd. De bevolking in het 
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westen mediteerde om een rustpunt in hun gestreste leven te bereiken. 

Toen kwam er weer een teruggang in de meditatiepraktijk, met als 

reden gebrek aan tijd. Toch komt daar de laatste jaren toch ook weer 

een positieve verandering in, door de populariteit van mindfulness (zie 

pagina 37). 
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Hoofdstuk 2: 
Leren mediteren  

 

 

In het eerste hoofdstuk kwam je meer te weten over de geschiedenis en de 

diverse vormen van meditatie. Het wezenlijke van meditatie is hoe je ermee 

omgaat. Volg je de verschillende stappen wel op de juiste manier? Als je vol 

profijt wilt trekken uit meditatie dan zul je de techniek zo goed mogelijk 

moeten uitvoeren. Ik heb dit hoofdstuk opgedeeld in diverse onderdelen, 

zodat jij er maximaal voordeel uit kunt halen. Je komt in dit hoofdstuk meer 

te weten over: 

 

� Dingen die je moet weten als je begint te mediteren 

� Dingen waarover je je geen zorgen hoeft te maken 
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Dingen die je moet weten als je gaat mediteren    

 

Samengevat: 

 

Meditatie kan veel meer resultaat bieden als je zorgt dat bepaalde zaken in 

orde zijn voordat je begint. Leren mediteren is belangrijk, als je je tijd niet 

wilt verspillen. Er zijn bepaalde dingen die je moet vermijden om je 

meditatie goed te laten verlopen. Dus er zijn een aantal regels die je kunt 

volgen, waardoor je beter kunt mediteren. Hieronder worden deze 

genoemd: 

 

Zorg dat het om je heen rustig en stil is  

Het allerbelangrijkste is dat je op een plek bent zonder stoorvelden. 

Zorg ervoor dat je niet gestoord kunt worden tijdens je meditatie. Als 

je nog een vast aantal dingen moet doen in huis doe die dan eerst, dan 

hoef je daar in elk geval niet meer aan te denken. Voor zover van 

toepassing, breng eventuele andere gezinsleden die in huis zijn op de 

hoogte van jouw plannen dat je voorlopig even niet gestoord wilt 

worden. Kies een plaats uit zonder lawaai of andere storende 

invloeden. 

 

Gemakkelijke zithoudingen 

Je bent niet verplicht om in een bepaalde houding te zitten. Kies een 

houding die voor jou comfortabel is. In de meeste gevallen is een 

kussen onder je zitvlak handig om rechtop te zitten. Maar op een stoel 

zitten mag ook. Als je maar niet gestoord wordt door iets in je lichaam.  

 

Gemakkelijk zittende kleding 

Kies kleren uit waarin jij je het prettigst voelt. Simpele kleding zonder 

poespas leidt minder af. 
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Ruim ademhalen 

Voordat je begint met mediteren is het goed om een aantal keren ruim 

adem te halen en zoveel mogelijk te ontspannen. Concentreer je op het 

in- en uitstromen van je adem – dat is een eenvoudige manier om je 

aandacht naar binnen te halen.  

 

Ontspan je lichaam  

Probeer je lichaam zo goed mogelijk te ontspannen. Word je bewust 

van onvermoede spanningen, bijvoorbeeld in je schouders, buik of 

onderrug. Loop je hele lichaam na, om overal zoveel mogelijk los te 

laten. 

 

Steeds betere concentratie  

Probeer je op één ding te concentreren, binnenin of op iets dat voor je 

staat. Ook kun je je concentreren op gedempt licht in je kamer. Het is 

de bedoeling dat je aandacht niet afdwaalt naar andere zaken of 

gedachten, tijdens je meditatie. 

 

Dingen waarover je je geen zorgen hoeft te maken 

Er zijn ook bepaalde dingen bij meditatie waar je je absoluut geen zorgen 

over hoeft te maken. Die dingen kunnen je meditatie namelijk ook 

verpesten. Dus, denk daar eens over na! 

 

Jouw eigen ervaring telt  

Het belangrijkste is dat je iemand anders persoonlijke ervaring niet 

vergelijkt met de jouwe. Laat je daardoor niet beïnvloeden! Er zijn 

soms mensen die slechte ervaringen meemaken ergens mee, maar 

jijzelf ervaart zoiets wél goed.  

Dus hier gaat het erom dat iedereen de wereld door zijn of haar eigen 

brillenglazen ziet, en dat jouw behoeften heel anders zijn dan die van 

iemand anders, waardoor je ervaringen ook anders zijn. Dat geldt ook 

voor je meditatie: richt je maar op wat jij zelf meemaakt. En probeer 

meteen zo goed mogelijk te profiteren van je meditatie. 



 - 13 - 

Bedenk dat meditatie altijd telt 

Het gebeurt wel eens dat mensen die gaan mediteren daar niet de 

vruchten van kunnen plukken. Bijvoorbeeld, iemand is zich bewust 

van de plek waar hij zit te mediteren, maar hij kan zich totaal niet 

concentreren. Denk eraan dat er geen vaste regeltjes zijn voor de juiste 

manier om te mediteren. Jij doet het gewoon op jouw manier, de 

manier waarop jij je het prettigste voelt. Het doel van meditatie is om 

kalm en vredig te worden, niet om je te laten afleiden door 

onbelangrijke dingen. 

Geleidelijke verwerking 

Het is niet de bedoeling om meteen maar de hoogste graad van 

concentratie te willen bereiken. Iedereen heeft tijd nodig om goed te 

kunnen concentreren, dus heb geduld. 

Elke meditatiesessie is uniek  

Elke meditatiesessie verschaft je een nieuwe ervaring, met andere 

niveaus van vrede en concentratie. Verwacht niet dat alle sessies 

precies gelijk zijn wat betreft de resultaten. 

Doe wat je kunt tijdens jouw meditatiesessie 

Maak je niet druk over wat er precies gebeurt en hoe je je zult voelen 

als je meditatie voorbij is. Geniet er maar gewoon van zoveel je kunt, 

om er zoveel mogelijk van over te houden, en zet jezelf niet teveel 

onder druk. 

Dus dit zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden om je 

meditatie zo goed en energiek mogelijk te maken. 
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Hoofdstuk 3: 
Belemmeringen bij het mediteren  

en oplossingen daarvoor  

 

 

Naast de positieve invloed van meditatie zien we ook dat het bepaald geen 

gemakkelijke opgave is om te gaan beginnen met mediteren. Sommigen 

merken zelfs heel wat negatieve dingen die omhoogkomen bij de eerste 

meditatiesessies. Het blijkt dat lichamelijke en geestelijke veranderingen 

behoorlijk ongemakkelijk kunnen zijn om als bijverschijnsel te accepteren 

tijdens de meditatie.  

 

Dat zijn dan ook de momenten waarop men er weer mee ophoudt. Maar als 

ze eenmaal geaccepteerd of verwerkt zijn komen die gevoelens nadien maar 

zelden weer terug. Waar een wil is, is een weg. Mensen met ervaring hebben 

veel oplossingen aangedragen voor dit probleem, maar het komt erop neer 

dat je hier doorheen moet, waarna je weer blij je weg in de meditatie kunt 

vervolgen. 

 

In dit hoofdstuk lees je meer over: 

� Hindernissen die je kunt ervaren tijdens de meditatie 

� Oplossingen voor deze hindernissen 
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Belemmeringen die je tegenkomt bij meditatie  

  

Samengevat 

Zoals met alles: je moet er wel wat voor doen! Als jij je doelstellingen 

wilt bereiken dan vind je nogal wat beren op je pad. Dan heb je geestdrift 

en wilskracht nodig om die obstakels uit de weg te ruimen, of om deze 

om te vormen tot handvaten om je verder te helpen. Er zijn mensen die 

al van nature onrustig en angstig zijn. Sommigen worden bang en 

trekken zich terug vanwege alle negatieve confrontaties, terwijl anderen 

die negatieve krachten juist gebruiken om hun positieve doelstellingen te 

bereiken. Zo maken ze positief gebruik van hun onrust en angst, door 

deze om te zetten in creativiteit! 

 

Meditatie is de methode om vrede en harmonie in je leven te bereiken. 

Als je jezelf terugtrekt achter een façade van excuses dan zul je nooit je 

doel bereiken, ook niet dat doel van vrede en harmonie. 

 

Hieronder zie je een hele lijst van belemmeringen die jouw meditatie in 

de weg kunnen staan. 

 

Afleiding uit gewoonte  

Onze geest heeft blijkbaar de vreemde gewoonte om dingen die 

wenselijk zijn te blijven herhalen – we blijven daar steeds maar aan 

denken. De meeste van ons dagdromen wel eens even, een bepaald 

moment van de dag, maar de geest raakt echt niet zomaar haar 

gewoonte kwijt om snel afgeleid te worden. Onze geest wil juist plezier 

hebben, leuke dingen doen, en het is dan lastig om zomaar over te 

schakelen naar kalmte, om je op één ding te gaan concentreren. 
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Nare gevoelens  

Je kunt nare dingen meemaken als je voor het eerst gaat mediteren. 

Die gevoelens kunnen te maken hebben met ongemakkelijke 

houdingen om in te mediteren; je lichaam kan daar niet aan gewend 

zijn. Maar het kan ook gebeuren dat je in de meditatie de hele tijd 

beelden krijgt van mensen en dingen waar je juist niet aan wilt 

denken. Dat kan tot gevolg hebben dat je ophoudt met mediteren. 

 

Rusteloosheid 

Rusteloosheid of wispelturigheid is ook iets dat kan opkomen als we 

ons proberen te concentreren op één ding. Dit soort concentratie geeft 

veel mentale kracht. Die mentale kracht wordt dan weer omgezet in 

lichaamsenergie. Op die manier wordt het voor de beginner behoorlijk 

lastig om een houding lang vol te houden tijdens de meditatie. 

  

Luiheid, traagheid 

Dit is nog iets dat je meditatie in de weg kan staan. Traagheid heeft te 

maken met vermoeidheid of niet scherp zijn. Dat kan veel oorzaken 

hebben, zoals lange, hectische werkdagen. Als je wilt mediteren na 

zo’n zware dag, of als je veel spanningen meemaakt, dan zul je je niet 

goed kunnen concentreren. Dus is het van belang dat je al vooraf je 

geest zoveel mogelijk leegmaakt. Toch is het ook zo dat wanneer je na 

een lange hectische dag gaat mediteren het heerlijk is om even te gaan 

zitten en – als je het eenmaal kunt – om je gedachten helemaal leeg te 

maken. In plaats van te gaan mediteren zullen veel mensen dan kiezen 

voor iets simpelers, zoals een tukje doen. Toch is het de moeite waard 

om te leren hoe het moet, en zal meditatie veel beter werken. 

 

Besluiteloosheid 

Ook besluiteloosheid kan je meditatie verhinderen. Probeer jezelf 

ervan te overtuigen waar je mee bezig gaat voor je gaat mediteren. Als 

je er niet van overtuigd bent dat mediteren goed voor je is dan zal het 
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je ook niet helpen. Je zult er minder plezier in hebben, en er is grote 

kans dat je er al gauw weer mee ophoudt.  

 

Oplossingen voor belemmeringen tijdens het mediteren  

Hierboven las je over vijf belangrijke obstakels die je ervan kunnen 

weerhouden om via meditatie bepaalde doelen te bereiken. Veel mensen 

denken dat er voor elk probleem wel een oplossing te vinden is. Dus hebben 

kenners laten weten dat ze oplossingen kunnen bieden voor dat soort 

problemen.  

 

Belangrijk voor de oplossing van je probleem is dat je precies weet waar jij 

mee zit (letterlijk!). Alleen zo kun je de juiste oplossing daarvoor vinden. 

Hieronder zie je alle oplossingen op rij:  

 

Oplossing voor afleiding uit gewoonte 

We hebben al gezien dat allerlei verlangens ons weg kunnen houden 

bij de meditatie, maar probeer steeds weer terug te komen bij die 

meditatie. Accepteer dat die gedachten er ook zijn, maar besteed er 

gewoon geen aandacht aan, en ga verder met mediteren. Deskundigen 

adviseren dat je je als zoiets gebeurt kunt concentreren op je 

ademhaling, zodat je je aandacht weer opnieuw naar binnen keert. 

 

Oplossing voor nare gevoelens 

Aardig voor jezelf zijn is een prima oplossing voor het kwijtraken van 

nare gevoelens die tijdens je meditatie omhoog komen. Mochten die 

gevoelens van haat en agressie opkomen probeer dan jezelf zoveel 

mogelijk te kalmeren, neem even een pauze en kijk of je die nare 

gevoelens kunt vervangen door gezonde. Denk aan fijne dingen. Wees 

lief voor jezelf – dat is essentieel. Het heeft geen enkele zin om jezelf 

op de kop te geven, want daarmee maak je het alleen maar erger. Als je 

eenmaal in staat bent om dat te doen maak je jezelf niet kapot met 
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negatieve gevoelens, en tegelijkertijd breng je meer positivisme in je 

hele houding. 

 

Oplossing voor rusteloosheid 

Gevoelens van rusteloosheid kun je het beste elimineren door je te 

richten op het onderste deel van je lichaam. Voel je adem helemaal tot 

diep in je buik. Door die ruime – maar niet overdreven diepe – 

ademhaling ontwikkel je langzaam maar zeker je concentratie. Iets 

anders waar je wat aan hebt als je die onrust omhoog voelt komen is 

jezelf bewust in een andere richting duwen: zeg tegen jezelf: ‘ik ben nu 

he-le-maal kalm’ bij elke langzame uitademing (uitgebreide 

aanwijzingen staan in het e-boek ‘Kalmtetechniek’). In de psychologie 

is deze positieve zelfinstructie een belangrijke techniek, die geleerd 

wordt aan patiënten met angst en onrust, om rustig te worden. 

 

Oplossing voor luiheid, traagheid  

Goede verlichting of helder daglicht helpt het best, als je last hebt van 

luiheid of vermoeidheid. Deskundigen geven het advies dat je je hier 

kunt richten op gevoelens van het bovenste deel van je lichaam, als je 

je minder moe wilt voelen. Bij gesloten ogen moet er voldoende licht 

in de kamer zijn zodat je dat licht zelfs met gesloten ogen kunt 

waarnemen. Anders zou je moeten mediteren met je ogen open, omdat 

in het donker of schemer zitten kan leiden tot slaap of zelfs depressie. 
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Oplossing voor twijfel, besluiteloosheid 

Wat je het beste kunt doen als je twijfelt is meer te weten komen over 

het onderwerp. Als jij precies weet wat meditatie kan doen dan ben je 

ook zeker van de effecten ervan. Iets anders wat je kunt doen om 

twijfels te verminderen is om eerst maar eens helemaal in te gaan op 

hetgeen waaraan je twijfelt. Ga na wat jouw betrokkenheid is, of dat je 

juist niet betrokken bent. Blijf trouw mediteren, en ga ermee door als 

je merkt dat je er wat aan hebt. 

 

Andere manieren 

Er zijn nog een paar andere technieken die je kunt proberen bij de 

meditatie. Hieronder worden ze kort besproken: 

 

� Aandacht: soms kan het nuttig zijn om je juist op je hindernissen 

te concentreren. Zo kun je minder zwaarwegende hindernissen 

eenvoudigweg uit de weg ruimen. 

 

� Afstand nemen: als je iets te weten komt over zo’n hindernis blijf 

daar dan even bij stilstaan. Daarna laat je het helemaal los uit je 

systeem. Hopelijk zijn dit soort kortstondige situaties gauw 

voorbij. Loslaten, losmaken moet je niet op een andere manier 

proberen als dit je meditatie hindert, want daarvan word je 

alleen maar nóg vermoeider. 

 

� Onderdrukking: Mocht zo’n obstakel heftig zijn en eerder 

genoemde manieren niet werken dan is het enige dat je kunt 

doen het zachtjes opzij schuiven. Op die manier kunnen dit soort 

belemmeringen je een tijdlang niet hinderen. 

 

� De sessie gewoon maar afbreken: Als je merkt dat je op geen 

enkele manier die barrière kunt doorbreken dan kun je beter 

ophouden met mediteren, en je realiseren dat jouw mentale 
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toestand op dat ogenblik niet toe is aan meditatie. Maar denk 

dan niet dat al jouw inzet voor niets is geweest, want er komen 

andere momenten waarop je wel kunt mediteren, en wat je nu 

ervaart kan weer meehelpen aan die volgende sessies, om met de 

juiste instelling en met meer effect overnieuw te gaan beginnen. 
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               Hoofdstuk 4: 
De invloed van meditatie  

(meer vrede in je leven)  

 

 

Ik hoop dat je na het lezen van de eerste drie hoofdstukken al veel hebt 

opgestoken over het proces van mediteren. Tot nu toe had ik het over zaken 

die van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling van je inzicht. In dit 

nieuwe hoofdstuk bespreek ik de diverse voordelen die je uit je meditatie 

kunt halen. De belangrijkste reden waarom je gaat mediteren ligt uiteraard 

in de effecten ervan. Je gaat mediteren omdat dit meer vrede, harmonie, 

stress-afbouw en andere positieve veranderingen teweegbrengt in je leven. 

Dat is zonder enige twijfel het voornaamste doel van meditatie. 

 

In dit hoofdstuk maak je gedetailleerd kennis met de volgende effecten van 

meditatie. 

� Slapeloosheid oplossen door meditatie 

� Meer ontspanning  

� Gewichtsverlies door meditatie 

� Minder stress 

� Meditatie bij de ergste rookverslaving 

� Genezing door meditatie 

� Beter omgaan met ADD en ADHD door meditatie 
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Wat kan er gebeuren? 

Samengevat 

In deze tijd vol technologie en drukte hebben veel mensen niet eens de tijd 

om aan zichzelf te werken (of ze nemen daar niet de tijd voor). Ze hebben 

niet eens genoeg tijd om naar de dokter te gaan als ze ziek worden. De 

meeste mensen beschouwen meditatie als een langdurig proces dat veel tijd 

kost. Toch is het ook duidelijk dat meditatie vele vormen kent, en dat de 

meeste vormen gemakkelijk zijn. 

 

We weten dus dat meditatie ontstond in het Verre Oosten, en dat het 

Westen de methode later overnam. Als één beschaving iets overneemt van 

een andere dan gaat het niet zo dat deze overname onveranderd of zonder 

slag of stoot gebeurt. Daar gaat een langere periode van culturele aanpassing 

aan vooraf. Daarom duurde het, nadat het Westen de meditatie vanuit het 

Oosten behoorlijk lang om erachter te komen of meditatie echt werkt. 

Bovendien was er, terwijl die overgang plaatsvond, sprake van 

veranderingen. Iedere volgende groep voegde iets toe of haalde juist iets 

weg, afhankelijk van wat ze konden gebruiken. Toch is de kern van meditatie 

behouden gebleven en is het voor iedereen mogelijk om al door tien minuten 

mediteren helemaal rustig te worden. 

 

Slapeloosheid oplossen door meditatie  

Meditatiebeoefening kan helpen om slaapproblemen op te lossen. Het 

blijkt dat meditatie de oorzaken van slapeloosheid aanpakt, in plaats 

van het wegnemen van symptomen, zoals pillen doen. Meditatie 

verlicht stress, dus verdwijnt de slapeloosheid. Stress overdag zorgt 

ervoor dat iemand ’s nachts niet lekker slaapt. Een van de 

doelstellingen van meditatie is om dat soort spanningsfactoren te 

verminderen of weg te halen. Op die manier draagt meditatie bij aan 

een gezonde, diepe slaap. En dan zijn er heel wat andere bijkomende 

gunstige gevolgen van voldoende gezonde slaap. Ook relaties 
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onderling kunnen verbeteren, en zoals we allemaal weten kan door te 

weinig of slecht slapen een behoorlijk ernstige geïrriteerdheid 

ontstaan, waardoor positieve gevoelens naar de ander niet geuit 

worden. Als zodanig kan herstel van slaapproblemen door meditatie 

diverse andere positieve gevolgen hebben in je leven. 

 

Meer ontspanning  

Meditatie speelt een enorm grote rol bij het verschaffen van 

ontspanning. Eén enkele meditatie kan gelijk staan aan een hele nacht 

slaap. Dat betekent dat mensen die om bepaalde redenen niet genoeg 

kunnen slapen veel kunnen hebben aan mediteren. 

 

Meditatie helpt bij het omlaag brengen van de bloeddruk. De 

stressvermindering vermindert tevens de kans op een hartaanval. In 

deze tijd van drukte is iedereen dagelijks alleen maar bezig om zoveel 

mogelijk doelen te bereiken, en dat breekt je vroeger of later op. 

 

Meditatie kweekt meer zelfvertrouwen en zelfwaardering, waardoor je 

de hobbels in je leven ziet als uitdagingen die aangegaan moeten 

worden. Meditatie geeft je ook meer geduld. Daardoor kun je 

hindernissen in je leven, in je werk of op persoonlijk vlak, overwinnen. 
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Gewichtsverlies door meditatie 

Er zijn heel wat verschillende redenen waarom je dik wordt. 

Sommigen gaan meer eten als ze onder spanning staan. Als je dan 

regelmatig gaat mediteren dan voel je die hang naar eten niet meer. 

Verbeeldingsmethoden kunnen ook helpen, als je die technieken 

samen gebruikt met zo nu en dan mediteren.  

 

Bij deze technieken verbeeld je jezelf als een knap iemand. De 

wetenschap gaat er vanuit dat je de mogelijkheid in je hebt om je om 

te vormen tot degene die je graag wilt zijn. Als je eenmaal een 

zelfbeeld hebt gevormd dat beter is dan wie je nu bent dan ga je steeds 

dat nieuwe zelfbeeld volgen, bewust en ook onderbewust. Je wordt 

uiteindelijk hoe je denkt wie je wilt zijn. 

 

Minder stress 

Vermindering van (negatieve) stress is het beste dat je kunt halen uit 

meditatie. Meditatie vermindert de mate van stress en zorgt voor meer 

vrede en harmonie in je leven. Als je voortdurend onder spanning 

staat dan is de kans op lichamelijke klachten als hartaanval en kanker 

groot. Voortdurende stress verzwakt ook je afweersysteem, en elke 

ziekte of aandoening beïnvloedt je lijf op een negatieve manier. Wat 

dat betreft is meditatie een zegen om stress op natuurlijke wijze aan te 

pakken, zonder pillen. 

 

Meditatie bij de ergste rookverslaving 

De behoefte aan roken is uiteindelijk ook een stressfactor. Als je de 

stress niet meer aankunt gaat ook je afweermechanisme stuk. Dan ga 

je proberen om die stress te beheersen en overmatige spanningen los 

te laten met schadelijke dingen, en daar is roken er een van. Maar als 

we in staat zijn om de onderliggende stress direct te verminderen dan 
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zijn we ook meester over de effecten daarvan. Verder zorgt meditatie 

ervoor dat je verdraagzamer wordt; ook op die manier kan de hang 

naar tabaksproducten aangepakt worden.  

 

Genezing door meditatie 

Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat meditatie een belangrijke 

rol kan spelen bij genezing van uiteenlopende geestelijke en 

lichamelijke klachten. Meditatie kan heel goed helpen bij psychische 

trauma’s, angst, stress, depressie, hoge bloeddruk en slaapproblemen. 

Ook heeft meditatie een goede invloed op processen als meer fysieke 

kracht, stabiele bloeddruk, betere concentratie, meer zelfvertrouwen 

en minder paniekaanvallen. 

 

Beter omgaan met klachten als ADD (Attention Deficit Disorder) 

en ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) door 

meditatie 

Ook wijst onderzoek uit dat mediteren kan helpen bij mensen die 

lijden aan ADD en ADHD. Hersenscans lieten bij deze mensen 

afwijkingen zien. Transcendentale Meditatie brengt ook daar een 

nieuwe balans teweeg, via de neurotransmitters. Deze balans 

vermindert de symptomen van hyperactiviteit, impulsiviteit en gebrek 

aan aandacht. 
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Hoofdstuk 5: 
Transcendentale Meditatie 

 

 

Transcendentale Meditatie (TM) is een van de meest bekende varianten van 

meditatie die wereldwijd worden beoefend. Deze methode staat aan de basis 

van waaruit jij het meeste genoegen kunt halen. 

 

Wanneer iemand het heeft over de ‘vreugde’ van meditatie dan gaat het over 

verschillende vormen van meditatie. Dat zijn de vormen die gericht zijn op 

vrede, overeenstemming en minder stress. In dit hoofdstuk gaan we kijken 

op welke manier deze manieren in het dagelijkse leven zo effectief zijn, en 

op welke manier ze die vreugde – positivisme, opgewektheid – in je leven 

kunnen brengen. 

 

In dit hoofdstuk kom je meer te weten over het volgende: 

 

� Inleiding tot de Transcendentale Meditatie 

� Het verschil tussen Transcendentale Meditatie en andere soorten van 

meditatie 

� Gunstige resultaten van Transcendentale Meditatie 
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De positieve invloed 

Samengevat 

Transcendentale Meditatie is een van de vormen van meditatie, en 

deze vorm heeft veel aandacht gekregen in de media. Wetenschappers 

hebben specifiek onderzoek gedaan naar de effecten van TM. Zo werd 

vastgelegd dat zelfs 20 tot 30 minuten TM al verlichting van 

overmatige stress tot gevolg heeft. Bovendien zijn er nog veel andere 

effecten, die verderop in dit hoofdstuk nog aan de beurt komen. 

 

Inleiding tot Transcendentale Meditatie (TM) 

Transcendentale Meditatie is een manier van mediteren die wat 

anders is dan andere meditatievormen. Door tweemaal daags te 

mediteren zijn er al veel positieve effecten. Er wordt van gezegd dat 

deze methode minder tijd kost, en dat je per sessie slechts 20 minuten 

hoeft te mediteren. 

 

Deze techniek kun je het best met de ogen dicht doen. Er zijn bepaalde 

dingen die je eerst moet weten voordat je begint met Transcendentale 

Meditatie. 

 

Ik ga deze dingen een voor een bespreken. Maharishi introduceerde de 

methode iets van 50 jaar geleden, in eerste instantie in India. Nadien 

hebben Indiërs en anderen deze waardevolle techniek van generatie op 

generatie doorgegeven en hebben ze overal goede instituten opgericht 

voor de TM. 

 

� Dit is een van de eenvoudigste technieken van allemaal. Je hoeft 

er geen grote hoeveelheid energie in te steken. Je mediteert met 

je ogen dicht. 

� Je kunt Transcendentale Meditatie aanleren met maar weinig 

moeite. En TM doen voelt heel goed. 
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� In eerdere hoofdstukken kon je al lezen over bepaalde 

hindernissen die in de weg staan van de positieve effecten van 

meditatie. Het beste van TM is dat je nergens in hoeft te geloven. 

Iedereen die TM beoefent zonder enige verwachting of geloof 

kan er toch de vruchten van plukken. 

� Transcendentale Meditatie zorgt ervoor dat de hersenactiviteit 

omhoog gaat, en diverse onderzoeken hebben dit bevestigd. 

Deze techniek helpt bij het verbeteren van onze intelligentie, 

creativiteit, vindingrijkheid (ook oplossen van problemen) en 

besluitvorming. 

� Met Transcendentale Meditatie wordt ook je gezondheid beter. 

Maar je manier van leven wordt er niet door veranderd. 

� Deze praktijk helpt bij het omlaag brengen van stress en hoge 

bloeddruk. Hierdoor loop je minder risico op stressklachten, 

hoge bloeddruk, hoog cholesterol en hartaanvallen. 

� Deze techniek is uniek, en speelt een voorname rol bij iemands 

ontwikkeling. Dat is iets dat ontbreekt bij andere 

meditatietechnieken. 

� Je vindt overal ervaren leraren om deze methode aan te leren. 

Die leraren borduren weer voort op hun eigen ervaringen. Op 

die manier kun je steeds opnieuw leren en praktiseren, voor een 

maximaal effect. 

� Laat je niet verleiden tot het betalen van hoge bedragen voor 

‘inwijding’ in deze techniek. Er zijn ook leraren die het voor niets 

doen. 

 

Het voornaamste idee achter het aanleren van TM is het krijgen van 

toegang tot de innerlijke wereld van stilte. Die innerlijke wereld zit in 

iedereen. In deze roerige tijden kan contact met de kalmte binnenin je 

helpen om dichter bij jezelf te komen, bij jouw eigen wezen. 
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Als je eenmaal daarbinnen kunt zijn, in die innerlijke wereld van 

kalmte, dan werken ook je hersenen beter. Over de hele wereld is een 

groot aantal mensen bezig met deze meditatievorm, om hun leven een 

zuivere vorm te geven. Onder meer daarom werd deze methode een 

van de meest gebruikte vormen van meditatie. 

  

Verschillen tussen Transcendentale Meditatie en andere 

meditatievormen 

Er zijn meerdere verschillen tussen Transcendentale Meditatie en 

andere meditatievormen. Het eerste voorname verschil is dat alle 

andere technieken de deelnemer vragen om zich op iets te 

concentreren. 

Alle technieken zijn erop gericht om het concentratievermogen te 

ontwikkelen, als manier om bepaalde doelstellingen te bereiken. Maar 

TM wil het bewustzijn, tot op zekere hoogte, beheersen door middel 

van die concentratie. 

Het andere grote verschil is dat andere meditatietechnieken alleen 

oppervlakkig werkzaam zijn, door concentratie op een gedachte of op 

de adem. De transcendentale techniek daarentegen richt de aandacht 

naar een diepere innerlijke toestand, waarbij de rust en kalmte 

overheerst in het totale bewustzijn van degene die zo mediteert. Juist 

door het bereiken van die diepste staat van zijn ontstaan er positieve 

effecten in de hele persoonlijkheid.  

 

Voordelen van Transcendentale Meditatie 

Er zijn meerdere voordelige effecten bij Transcendentale Meditatie. Dit is 

de enige vorm van meditatie die onder de loep werd gelegd van de 

wetenschap. Volgens een ruwe calculatie zijn er iets van zeshonderd 

verschillende onderzoeken gedaan naar de effecten van TM. Hieronder 

zal ik er enkele van doornemen. 
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Toegenomen hersenactiviteit  

Zo werd vastgesteld dat TM gunstig werkt op de prefrontale cortex 

(cortex praefrontalis), om betere verbindingen te vormen met andere 

hersendelen. Hierdoor wordt de algehele werking van de hersenen 

beter. Bovendien is de prefrontale cortex betrokken bij tal van 

uitvoerende functies van het brein, zoals besluitvoering en problemen 

oplossen. Dus, via die betere verbindingen met andere hersendelen 

wordt de werking van ons brein ook beter.  

 

Minder stress 

Als je dagelijks TM doet gaat de werking van het vegetatieve 

zenuwstelsel (de sympathicus) omlaag. Als reactie daarop zorgt het 

sympathische zenuwstelsel voor het verwijden van de bloedvaten en 

voor vermindering van de hoeveelheid stresshormonen, zoals 

adrenaline. Op die manier kan TM helpen bij het omlaag brengen van 

de stress. Als je eenmaal van de stress af bent is er ook veel minder 

kans op een hartaanval, hoge bloeddruk of een beroerte. 

 

Prestaties op de werkvloer  

Omdat TM dus de voornaamste hersengebieden beïnvloedt heeft dit 

ook een positieve invloed op de prestaties op de werkvloer. 

Verstandigheid, beslissingen nemen en het oplossen van problemen – 

alles functioneert beter, waardoor deze mensen beter presteren op hun 

werk. Door de meditatiepraktijk wordt het voor jou een gewoonte om 

kalm en passief te blijven, zelfs onder stressvolle omstandigheden, 

waardoor ze de uitdagingen in hun werk goed aankunnen. 

 



 - 31 - 

Betere schoolprestaties 

Waargenomen werd dat meditatie op school bijdraagt aan het welzijn 

en beter leren bij kinderen. Meditatie helpt leerlingen en studenten 

om zich minder zorgen te maken over hun studies. 

 

Meditatie helpt ook kinderen met een leerachterstand om hun 

algemene leervaardigheid te vergroten. Door middel van meditatie 

kunnen ze zich beter concentreren. Daarbij zorgt TM dus ook voor een 

betere hersenactiviteit, waardoor ook symptomen van leerstoornissen 

worden verminderd. 

 

Meer vrede in onze maatschappij  

Transcendentale meditatie kan de maatschappij positief beïnvloeden. 

Wanneer deze meditatietechniek in groepen wordt gedaan komen er 

voor hen betere resultaten uit. Zoiets als een bos dat niet als groen kan 

worden bestempeld totdat elke boom groen is. Evenzo kan een 

maatschappij nooit vredig worden totdat ieder individu vrede in 

zichzelf voelt. 
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Blijvende concentratie 

TM kan helpen bij het tot stand brengen en het in stand houden van je 

focus. Je kunt je niet op iets concentreren als er nog diverse andere 

dingen zijn die door je hoofd gaan. Transcendentale Meditatie helpt je 

bij het verminderen van afleiding en het verbeteren van je 

concentratie. Op die manier kun je je helemaal richten op je 

doelstellingen. 

  

Betere relaties  

Transcendentale Meditatie werkt ook op je gevoel. Je wordt er 

geduldiger door en je gaat aardiger met anderen om. Door die houding 

zul je meer waardering krijgen van familie, vrienden en collega’s. 
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Hoofdstuk 6: 
Wandelmeditatie 

 

 

De meeste van ons hebben een vast idee over meditatie – dat je stil moet 

zitten op één plek, en je moet concentreren op een enkele gedachte of 

voorwerp. Bedoeling van dit hoofdstuk is om je te laten zien dat er veel meer 

afwijkende vormen van meditatie zijn die overal worden gepraktiseerd. 

 

Door dit hoofdstuk te lezen maak je kennis met een andere, bijzondere 

manier van mediteren. Denk eraan: algemene doelstelling van meditatie is 

het brengen van meer vrede en genoegen in je leven. Mediteren kan die 

vrede in jouw leven brengen, zelfs tijdens het wandelen! 

 

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 

� Inleiding tot de wandelmeditatie 

� Hoe bereid je je voor op wandelmeditatie? 

� De praktijk van wandelmeditatie 
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Langzame wandelmeditatie 

 

Samengevat 

Er zijn tegenwoordig verscheidene gemeenschappen waar meditatie al op 

grote schaal wordt beoefend. Omdat meditatie bijzonder efficiënt werkt op 

het loslaten van overmatige stress zijn er in de loop van de tijd meerdere 

varianten ontwikkeld. Die technieken zorgen ervoor dat het mediteren veel 

gemakkelijker wordt. De trage wandelmeditatie is een van de voorbeelden 

van zulke eenvoudige technieken. 

  

Inleiding tot het langzaam meditatief wandelen 

Wandelend mediteren kwam meer in trek nadat boeddhisten daarmee 

begonnen. Er waren toegewijde mensen die hun concentratie niet wilde 

onderbreken tijdens het reizen of zich verplaatsen. Een ander probleem was 

in die tijd dat ze langdurig grote afstanden te voet moesten afleggen, dus 

was alleen een zittende houding voor mediteren niet voldoende. 

Wandelmeditatie predikt dat je overal en altijd vrede en harmonie kunt 

bereiken. 

 

Je kunt die wandelmeditaties in verschillende tempo’s doen. Een andere 

vorm van wandelmeditatie is het lopen op jouw eigen snelheid. Hier zullen 

we die laatste vorm bespreken, en we concentreren ons dan op het trage 

lopen. Wat moeten we doen om met deze vorm van meditatie te beginnen? 

 

Het meest belangrijke is als je hiermee wilt beginnen dat je je tred gaat 

vertragen. Ten tweede is dat je je voeten heel bewust neerzet. Je gaat hier 

leren om je ademhaling samen te laten gaan met je stappen. Uiteindelijk zet 

je die stappen zo traag dat één stap overeenkomt met één uitademing, en het 

optillen van je voet met je inademing. Het doel van deze methode is om het 
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innerlijke proces van jouw ademhaling in overeenstemming brengt met je 

gerichte voetstappen.  

 

Hoe bereid je je voor op een wandelmeditatie? 

Het is dus van belang om je goed voor te bereiden op de 

wandelmeditatie. Dat gaat heel gemakkelijk. Allereerst valt je keuze op 

een vlakke vloer, bijvoorbeeld binnenshuis of op een terras. Op een 

heuvelachtig terrein kan het veel lastiger zijn om je aandacht te blijven 

richten zonder afgeleid te worden daardoor. 

 

Sta eerst maar eens stil, ontspannen, met je voeten heel iets van 

elkaar. Ga er niet meteen vandoor. Eerst breng je je aandacht helemaal 

naar je lijf. Ga rustig en ruim ademen en voel wat er te voelen valt in je 

lichaam. Hierdoor wordt je aandacht al naar binnen gericht. Merkt op 

hoe je je voelt en wat je emoties op dit moment zijn. Dit gewaar zijn is 

niet bedoeld om die huidige toestand ook maar enigszins te 

veranderen, maar om je bewust te worden van al die gewaarwordingen 

in je lichaam en in je geest. Dat gewaar zijn is de eerste ‘stap’, als je al 

iets wilt veranderen.  

 

De praktijk van de wandelmeditatie 

Na deze voorbereiding ga je de wandelmeditatie in praktijk brengen. 

Zoals al eerder gezegd is het de bedoeling dat je uiteindelijk bij elke 

stap uitademt en weer inademt. 

 

Hier bestaat verwarring over. Vaak wordt niet goed begrepen dat de 

stappen in samenhang met de adem worden gezet, niet andersom. 

Bedenk dus dat je stappen gaat zetten die overeenkomen met jouw 

adem! 
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Die samenhang tussen je voetstappen en je ademhalingen is de kern 

van deze methode. Probeer eerst maar eens die twee met elkaar te 

koppelen. Als je de voet optilt adem je in. 

 

Als je voet in de lucht hangt ben je nog aan het inademen of wordt je 

adem heel even ingehouden (zonder erop te drukken!). Wanneer de 

voet dan weer heel bewust op de grond komt adem je uit. In het begin 

is het helemaal niet erg als het niet meteen lukt, en je kunt het wat 

lastig vinden om aan te leren, maar dat duurt niet lang. Uiteindelijk 

gaat het min of meer vanzelf, al zul je steeds – dat is nu eenmaal de 

doelstelling van de methode! – je aandacht erbij moeten houden om 

het goed te doen. Als je jouw ‘traject’ hebt afgelopen keer je om en loop 

je het hele stuk terug, op dezelfde manier. 

 

Aangeraden wordt dat je na je wandelmeditatie even een korte pauze 

neemt voordat je weer aan je dagelijkse dingen begint. Reden hiervoor 

is dat je tijdens de meditatie in een vredige, rustige toestand bent, die 

niet te abrupt mag worden afgebroken. Veel beter is het natuurlijk als 

je die kalmte mee kunt nemen in de dingen die je erna gaat doen. 

  

Dus dit is alles dat je moet weten over trage wandelmeditatie, en hoe 

je deze methode kunt integreren in je leven. 
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Hoofdstuk 7: 
Mindfulness-meditatie 

 

 

Mindfulness-meditatie is de meest eenvoudige vorm van meditatie. Reden 

om hier aandacht aan deze meditatietechniek te schenken is dat de lezer 

bekend wordt gemaakt met een aantal onderdelen hiervan, waaruit ze zelf 

dan kunnen kiezen van hen het meeste aanspreekt. 

 

Je leest in dit hoofdstuk over de volgende onderwerpen: 

 

�  Inleiding tot de Mindfulness-meditatie 

�  Stadia van Mindfulness-meditatie 
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Mindful (met aandacht) 

 

Samengevat 

 

Kijk maar om je heen: je zult zien dat de mensen steeds maar drukker 

worden. Je kunt haast niet om stress heen in het leven van vandaag. 

Iedereen, ook jij, vindt dat momenteel zo normaal dat het niet eens meer tot 

je doordringt dat stress je leven zuur maakt. Door de mindfulness-meditatie 

te gaan doen zul je merken dat dit veel positieve effecten in je leven teweeg 

brengt. Mindfulness-meditatie is een van de gemakkelijkste vormen die je 

overal en in korte tijd kunt leren.  

Inleiding tot de mindfulness-meditatie 

Mindfulness-meditatie is de eenvoudige techniek van concentratie op je 

eigen ademhaling. Niet oppervlakkig, maar diepe concentratie op die 

ademcyclus, waarbij je helemaal opgaat in dat hele proces. Deze vorm is 

geschikt voor mensen die moeite hebben met het vinden van tijd in hun 

dagelijkse routine om te mediteren. Sommigen vinden het lastig om alleen 

maar op de ademstroom te concentreren en verder niets. Daarom werd het 

proces opgedeeld in een aantal stadia, waarbij elke stap een uitdaging is om 

het helemaal goed te doen, waarbij je volkomen opgaat in het proces zelf. 

Stadia van mindfulness-meditatie 

De bedoeling van dat opdelen is dus dat elk stadium gemakkelijker gaat. 

Hieronder lees je een beschrijving daarvan. Er zijn in totaal vier stadia. Je 

hoeft niet per se die stadia te doorlopen zoals ze daar staan. Je kunt je eigen 

creativiteit gebruiken om je geest tot rust te krijgen. Wat hieronder staat is 

dus alleen een leidraad: 

Eerste stadium: 

In dit eerste stadium concentreer je je op je adem, zonder daar iets aan 

te willen veranderen. Je observeert alleen maar. Om je aandacht daar 

bij te houden kun je de ademhalingen gaan tellen, van een tot tien, en 
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dan weer opnieuw (één tel na elke adem). Er zullen dan veel dingen zijn 

die je aandacht weg trekken daarvan, maar door je steeds weer opnieuw 

op die adem te richten en weer opnieuw begint te tellen zul je op een 

gegeven moment je aandacht daar redelijk bij kunnen houden. Dan kun 

je doorgaan naar het tweede stadium. 

Tweede stadium:  

In het eerste stadium ging het dus om het tellen van je adem ná elke 

ademhaling. Nu ga je tellen op het moment er een nieuwe adem 

‘ontstaat’. Je hoeft dus niet bewust dieper ademen – je voelt zelf wel 

wanneer de volgende adem begint. Ga er zo lang me door tot het een 

gewoonte is geworden om op deze manier je ademhaling te tellen. Dan 

volgt het derde stadium. 

Derde stadium:  

In dit stadium hoef je niet eens meer te tellen. Het doel van dat tellen 

was om je aandacht volkomen op dat ademproces te richten. Nu hoef je 

alleen maar stil te zitten en je te concentreren op die ademhaling. In en 

uit – in het hier en nu. Je bewustzijn breidt zich uit naar andere 

lichaamsdelen die ook met je ademhaling te maken hebben: je ribben, je 

middenrif…  

Vierde stadium:  

Als je dan het vierde stadium bereikt heb je al een ruime ervaring in het 

stil houden van je aandacht, zodat je niet meer wordt afgeleid door 

andere dingen of gedachten.  

In dit stadium ga je je concentreren op een enkel deel van je 

ademsysteem, bijvoorbeeld de neusgaten of het strottenhoofd, waar je 

de adem langs voelt stromen. Ook daar dien je je te kunnen 

concentreren op één enkel punt.  

Uiteindelijk kun je dit ook doen tijdens je dagelijkse handelingen, als 

een soort extra aandachtspunt, waardoor je nooit meer kunt ‘uitflippen’. 
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Op deze manier kun je deze meditatiesessie beëindigen. Je kunt als 

grondprincipe onthouden dat je pauzes van vijf minuten inlast voordat je 

bezig gaat met je dagelijkse dingen. Reden hiervoor is dat je geest dan al 

helemaal rustig is geworden, in plaats van plotseling in de rambam van de 

‘wereld’ te worden gesleurd. 

 

Dit is verreweg de gemakkelijkste vorm van meditatie, die je overal kunt 

doen als je je weer eens overspannen voelt vanwege de enorme werkdruk, 

een emotionele uitbarsting van jezelf of iemand anders, of wat dan ook. 
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Hoofdstuk 8: 
         Vipassana-meditatie 

 

Vipassana-meditatie is nog een andere bekende techniek. Het is ook van de 

oudst bekende vormen. Er zijn heel wat mensen over de hele wereld die deze 

boeddhistische meditatietechniek doen. Vipassana-meditatie kan je geest tot 

rust brengen en laat tevens lichaam en geest meer met elkaar 

communiceren. 

 

In dit hoofdstuk komen we meer te weten over de volgende drie 

onderwerpen: 

 

� Inleiding tot de Vipassana meditatietechniek 

� Het aanleren van de Vipassana-meditatie 

� Gunstige effecten van de Vipassana-meditatie 
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Vipassana 
Samengevat 

De methode van Vipassana is een van de meditatietechnieken die lichaam 

en geest samen laat werken. Al eeuwenlang doen boeddhisten deze 

methode. Dit is de techniek voor een heldere geest, en om dichter bij je 

eigen waarheid te komen.  

 

Inleiding tot de Vipassana meditatietechniek 

Vipassana is de meditatievorm die teruggaat tot wel bijna 2.500 jaar 

geleden, toen Boeddha deze techniek kenbaar maakte. Door deze 

techniek kun je de dingen zien zoals ze zijn. Daarbij is een ander punt 

heel belangrijk: het verkrijgen van een helder inzicht in jezelf – iets 

dat veel minder centraal staat bij andere technieken. 

 

Zo leer je de Vipassana-meditatie 

Er zijn diverse methodes; ik bespreek er hier een die het hoogste 

niveau van inzicht kan geven. 

 

Een van de bepalende technieken bij Vipassana is tijdelijkheid van 

alles: alles gaat voorbij… Hierdoor krijg je meer inzicht in het komen 

en gaan van de dingen. Je leert alles te zien, te observeren zonder 

emotionele binding, op een objectieve manier. 

 

Het is de bedoeling dat je rustig rechtop zit, zonder steun in de rug. 

Probeer je te concentreren op wat er gebeurt op het moment zelf. De 

kern van deze techniek is dat jij je niet bindt aan dingen of gedachten, 

tijdens de meditatie. Je kijkt er gewoon naar, terwijl ze voorbij komen. 

Allereerst gaat je concentratie naar je adem, zonder deze te willen 

veranderen. Observeer alleen maar die adem zoals deze helemaal 

vanzelf in- en uitstroomt. 
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De tweede fase is dat je concentratie gaat naar je gevoelens en 

gewaarwordingen. Ook hier hoef je deze niet te benoemen; voel je 

gewoon maar zoals ze daar zijn en accepteer ze zoals ze zijn.  

 

Direct daarna kun je als derde fase je concentratie richten op je 

gedachten. Blijf niet aan die gedachten gebonden – ook hier ben jij de 

objectieve observator. Ook hier ben je nergens bij betrokken – je 

ervaart gewoon maar wat er opkomt, en ook vanzelf weer weggaat. 

 

Nadat je door al die ervaringen bent gegaan kun je de meditatiesessie 

alweer beëindigen. Dat kun je doen door even een moment van 

bezinning in te lassen, waarna je terug gaat naar je dagelijkse 

bezigheden. Bedenk daarbij steeds dat het heel menselijk is om jouw 

eigen mening en jouw eigen ervaringen te koppelen aan de dingen van 

deze wereld. Het ontkoppelen, dát is Vipassana!  

 

Het beste van deze methode is nog wel dat je een andere houding ten 

opzichte van de dingen om je heen krijgt: zonder er meteen 

persoonlijke emoties en oordelen op te plakken. Op deze manier kun 

je door middel van Vipassana alles om je heen veel objectiever 

waarnemen en ermee omgaan. Dat wil zeggen dat je achter de 

waarheid komt die verborgen zit in al die dingen. 
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Gunstige werking van  Vipassana-meditatie 

 

Als je Vipassana-meditatie elke dag in praktijk brengt dan heeft dit 

meerdere positieve effecten: 

 

Je ontwikkelt een vorm van objectiviteit 

Het belangrijkste van Vipassana-meditatie is dat je door de dingen 

heen kunt kijken om de ware achtergrond en de verbanden te zien. We 

hebben meegemaakt dat deze meditatie ervoor zorgt dat je alles 

objectief kunt waarnemen, zonder verstrikt te raken in je emoties. Op 

deze manier leer je alles veel reëler te ervaren, zonder ‘vervuiling’ door 

je eigen gedachten, oordelen en emoties. 

 

Maakt het leven aangenamer 

In je normale levensroutine leef je toe naar je vakantie, om dan eruit te 

gaan om van je leven te genieten. Maar je moet dan toch ook weer 

terug naar dezelfde hectiek, na die vakantieperiode. Dus zijn die korte 

periodes van prettig vakantievieren maar tijdelijk. Als je er een 

gewoonte van hebt gemaakt om dagelijks je Vipassana-meditatie te 

doen dan kun jij ook je hele leven gaan genieten en die dagelijks druk 

niet meer negatief ervaren. 

 

Helpt bij het ontwikkelen van een gezonde geest 

Vipassana-meditatie helpt je om kalm en tevreden je leven te leiden. 

Er zijn bepaalde gedachten of gedachtepatronen die onze emoties 

verstoren en zonderlinge, onverwachte reacties veroorzaken. Maar als 

je geest eenmaal gezond en in balans wordt gebracht door dagelijks te 

mediteren dan verliezen die gevoelens hun kracht om je geest en je 

emoties op stang te jagen. 
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Brengt verborgen creatieve vermogens naar buiten 

Tenslotte is er nog een belangrijk gevolg van het regelmatig mediteren 

met deze methode: verborgen talenten en mogelijkheden komen naar 

boven. Tijdens het mediteren krijg je de kans om in contact te komen 

met je echte ik en om je talenten tot bloei te brengen. 

 

De meeste van ons hebben meerdere verborgen talenten, maar in onze 

drukke leventjes kunnen we vaak niet eens gebruikmaken van die 

talenten. Als je in stilte je ware zelf ontmoet kun je ook die talenten en 

vaardigheden herkennen en er eindelijk gebruik van maken. 

 

Dit is de methode die door Boeddha zelf werd gepredikt, en waardoor 

er meer vreugde en blijdschap in je leven kan stromen, zonder ook 

maar een cent uit te geven! Dit is een van de beste manieren om de 

waarheid in en over jezelf te ontdekken – je gedachten, je gevoelens en 

je emoties. Je kunt dan veel beter begrijpen hoe de wereld in elkaar 

steekt, als je weet hoe jijzelf in elkaar steekt. Je kunt niet iemand 

anders emotie aanvoelen als je niet eens die van jezelf begrijpt. 
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Afronding 
 

Toen wij mensen probeerden om te ontdekken wie wij zijn en wat de 

bedoeling is van ons bestaan, en hoe we dichter bij onszelf kunnen komen, 

gingen we ook op zoek binnenin, en creëerden we daar een methode voor: 

meditatie. Bewust of onbewust, de mens blijft toch steeds daartoe 

aangetrokken. Meditatie, die oorspronkelijk uit het Verre Oosten kwam, 

wordt nog altijd over de hele wereld in praktijk gebracht, in diverse vormen 

en diverse lichaamshoudingen. 

 

Dit e-boek zal bruikbaar zijn voor iedereen die op zoek is naar meer vrede, 

harmonie, inzicht en stress-afbouw. Ik hoop dat jij en vele anderen na het 

lezen van dit boek een aantal basisvormen kunt uitvoeren, en dat dit je kan 

helpen bij de strijd tegen overmatige stress en spanning, waaronder zo velen 

van ons momenteel lijden, en wat haast een kenmerk is geworden van onze 

maatschappij. 

 

Omdat het beoefenen van de diverse soorten meditatie geen enkel bijeffect 

met zich mee brengt raad ik je sterk aan om te gaan mediteren en om je te 

verdiepen in deze gezonde ‘bezigheid’ die een weldaad kan zijn voor het hele 

gezin. Op deze manier zullen jij en je gezinsleden zich ook beter naar elkaar 

toe gaan gedragen. Maar wees ook realistisch als je gaat mediteren, versterk 

je inzicht en vertrouw op de positieve resultaten. Stel je open! 



 - 47 - 

Om verder te luisteren: 

 

MEDITEREN (zeven eenvoudige meditatietechnieken): Oasis cd 18 – Dick 

de Ruiter 

 

Om verder te lezen (een selectie uit de vele boeken over het 

onderwerp): 

MEDITATIETECHNIEKEN – Bill Anderton ISBN 9789057643620 
MEDITEREN VOOR BEGINNERS (met cd) – Jack Kornfield ISBN 9789076771939 
ABC VAN MEDITATIE – Mark Teijgeler ISBN 9789402610802 
MINDFULNESS – Mark Williams, Danny Penman ISBN 9789057123412 
MEDITATIEF WANDELEN (met cd) – Nguyen Anh-Huong ISBN 9789088400100 
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Leer in enkele minuten  

te mediteren om meer energie te krijgen  
  

Wanneer jij je gefrustreerd voelt, of als stress op je werk je uit je hum 

brengt, dan kan een mini-meditatie, maar een paar keer per dag, wonderen 

verrichten! Bovendien zorgt dit ook voor een betere concentratie en geeft het 

je meer energie. Het hoeft echt niet lang te duren, en je kunt het overal 

doen, op elk moment van de dag als het jou uitkomt. Hieronder vind je een 

gedetailleerde stap-voor-stap-methode voor meer energie door meditatie: 

 

1. Plek om te mediteren: zoals al eerder aangegeven, dit kan overal zijn, 
als het maar stil is om je heen. Dus kies voor een rustige plek, zoals je 
slaapkamer, in een park of zelfs de wc op je werk! 

2. Ga zitten in een gemakkelijke houding die je langer kunt volhouden. 
Je hoeft alleen te letten op je rug, die zo recht mogelijk moet zijn. In 
zo’n houding gaat het ademen gemakkelijk. 

3. Laat je hele lichaam, stukje bij beetje, ontspannen. 
4. Doe je ogen dicht en haal ruim adem, met de nadruk op een langzame 

uitademing. De meeste mensen weten het niet eens, maar ze ademen 
veel te oppervlakkig. Door ruim adem te halen (zonder te overdrijven, 
want dat geeft alleen maar nog meer spanning!) kun je de zuurstof 
veel efficiënter gebruiken. 

5. Probeer dan nu je hoofd zo goed mogelijk leeg te krijgen en daar in je 
hoofd stil te zijn. 

6. Als je daar moeite mee hebt probeer dan te denken aan een vredig 
beeld, of je zou een mantra zoals de klank Aoum kunnen herhalen 
(zachtjes met je mond, later ook van binnen in je hoofd) en je daar 
alleen maar op richten. 

7. Richt je dan nu op acht aparte details van waaraan je nu denkt: zie 
bijvoorbeeld welke kleur het heeft, welke geluiden je erbij hoort. 

8. Doe je ogen maar weer open en rek je eens lekker lang uit. 
9. Kijk om je heen en neem alles in je op. 
10.  Neem een ruime adem en ga verder met waar je mee bezig was.  

 

Zo snel kan het gaan – probeer het maar eens! Je zult verbaasd zijn over 

zo’n kleine meditatie je zoveel energie kan geven, de hele dag door.  
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Meditatie in vijf gemakkelijke stappen 
 

Bij meditatie breng je de geest tot rust. Maar het is niet een verstandelijke 

bezigheid. Zie het meer als een manier om je geest te ontspannen, en het is 

ook goed voor je gezondheid. Ook kan meditatie goed dienen om jezelf meer 

te ontdekken. De essentie van meditatie is je ergens helemaal op 

concentreren, en daardoor je geest tot rust brengen. Nadat het je 

makkelijker afgaat zul je merken dat je overal en altijd, als je dat wilt, kunt 

mediteren. Toch is het voor beginnelingen vaak gemakkelijker te zeggen dan 

het werkelijk te gaan doen. Dus, hoe doe je dat dan? Hier zijn een paar 

belangrijke punten: 

 

1. Neem er de tijd voor 
Als je nog maar net begint met mediteren zul je voldoende tijd 

daarvoor moeten vrijmaken in jouw dagelijkse planning. Dat kan op 

elk moment van de dag zijn. Je kunt je dag ermee beginnen, of je doet 

het aan het eind ervan, als manier om te ontspannen. Toch wordt 

aangeraden om ’s morgens te mediteren, omdat je lichaam dan niet 

moe is en je geest nog helder en fris is. 

 

2. Vind een rustige, vaste plek 
Als je eenmaal jouw moment hebt gekozen zoek je een geschikte plek 

om te mediteren. Die plek heeft zo weinig mogelijk lawaai of andere 

afleiding. Uiteraard moeten ook de tv en telefoon(s) uit! Eventueel 

mag er muziek bij aan, maar zorg er dan wel voor dat deze heel zacht 

staat, en dat de muziek zelf kalm, steeds hetzelfde en ontspannend is, 

zodat je er niet door wordt afgeleid. Sommigen vinden het fijn om een 

geurtje erbij te hebben, in de vorm van geurolie of wierook. Maar ook 

dat mag niet te overheersend zijn. 
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3. Relax 
Zit op een egale vloer, op een kussen van de juiste dikte voor jou. Denk 

eraan dat je rug recht blijft. Zo wordt je adem niet belemmerd. 

Ontspan je armen en benen. Deze hoeven niet in een speciale houding 

te liggen. Het belangrijkste is dat je ontspannen zit. Richt je dan op 

lichaamsdelen die nog niet ontspannen zijn, zoals spieren in je gezicht, 

of je buik die ingetrokken is. Probeer alles maar zo goed mogelijk los 

te laten. 

 

4. Richt je volledige aandacht op iets 
Vooral in het begin kan het lastig zijn om je gedachten tot rust te 

brengen door de kracht van je geest. Dus kun je je ergens op gaan 

concentreren. Dat kan een simpele mantra zijn (met je ogen dicht), of 

je kunt je concentreren op een bloem of een kaarsvlam (met je ogen 

open, eventueel later gesloten). 

 

5. Maak je geest stil 
Als je eenmaal je aandacht ergens op hebt gericht dan kun je je hoofd 

leeg maken. Dit vereist discipline – regelmatig doen! – en daarbij is 

het helemaal niet erg als het niet meteen lukt. 

 

Heel belangrijk: meditatie is iets dat je doet met al je aandacht, en als je in 

staat bent helemaal leeg, zonder gedachten, ‘binnen’ te blijven dan heb je je 

doel bereikt. 

Dus probeer het maar uit – uiteindelijk zul je je beter voelen dan ooit 

tevoren! 
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Rust in je geest: meditatie voor beginners 
 

Meditatie is een uiterst kostbaar middel om je te ontspannen. Ontspanning 

betekent meerdere voordelen voor je gezondheid: voorkomt lichamelijke 

schade door stress, versterkt je afweersysteem en zorgt van nature voor een 

ontspannen lichaam (en geest). 

 

Dus, hoe begin je het best met mediteren? Hier vind je een paar simpele 

stappen om te leren mediteren: 

 

Ten eerste, bepaal jouw moment en de plek waar je gaat mediteren. Dat 

moment is liefst elke dag het zelfde. Dat kan aan het begin van de dag zijn, 

of aan het eind. Aanbevolen wordt om je dag ermee te beginnen, omdat je 

dan het minst moe bent en je hoofd nog niet vol zit met allerlei gedachten. 

Maar toch moet jijzelf beslissen! 

  

Nadat je een tijdstip hebt vastgesteld om te mediteren zul je ook een vaste 

plek moeten vinden waar je gaat mediteren. Bij voorkeur is dat ergens waar 

het rustig is, ver weg van alle lawaai en afleiding, ver weg van tv, telefoon en 

mobieltje. Alle andere hulpmiddelen om jou te kalmeren kun je inzetten, 

zoals zachte muziek, geurolie of wierook. Steeds op de achtergrond! 

 

Ten tweede, ontspan je hele lichaam. Houd tijdens je meditatie je rug zo 

recht mogelijk; zo kun je ongehinderd blijven ademen.  Je hoeft niet in een 

bepaalde houding te mediteren, als je maar zo ontspannen en aangenaam 

mogelijk zit. 

 

Ten derde, denk eraan dat jij degene bent die je gedachten onder controle 

houdt, niet andersom! Laat alle negatieve gedachten varen en probeer zo 

leeg mogelijk te zijn in je hoofd. Verwacht niet dat je dat al meteen de eerste 
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keer lukt. Als jij hoort dat je niet aan een roze olifant mag denken dan ga er 

je daar juist aan denken! Zo lastig is dat! Heb geduld! 

 

Dan ten vierde, probeer je op iets te concentreren. Het zal lastig zijn om je 

gedachten te beheersen met alleen jouw innerlijke kracht. In het begin is het 

gemakkelijker om gebruik te maken van een hulpmiddel, zoals een mantra 

of concentratie op een bloem of een kaars. Ook kun je proberen om je 

aandacht te richten op je automatische hartslag. 

 

Als het eenmaal lukt om je aandacht alleen maar bij één iets te houden dan 

laat je al die gedachten maar gewoon wegstromen uit je hoofd. Het wordt 

helemaal stil van binnen. 

 

Uiteindelijk zul ook jij kunnen genieten van de gunstige gevolgen van 

meditatie! 
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