
Speciaal voor jou 

M I N D F U L N E S S  
S T I L T E M O M E N T



De stilte ervaren in je 
eigen huis

"Je kunt de golven niet stoppen,
maar je kunt wél leren surfen" 

- Jon Kabat-Zinn -  



Plan tijd vrij in je agenda. Het mindfulness
stiltemoment duurt 3 uur. Zorg bij voorkeur dat
je vooraf tijd hebt om te onthaasten en achteraf
om op je gemak de alledaagse bezigheden weer
voort te kunnen zetten.
Bespreek met je huisgenoten en/of degene waar
je mantelzorgtaken voor verricht dat je tijdelijk
niet bereikbaar bent. 
Zet je telefoon uit of op vliegtuigstand en leg
hem in een andere ruimte. 
Zet ook de notificaties van je laptop/

Zorg dat het internet werkt en de 

Voorbereidingen

       tablet uit.

      oplader van de laptop in de buurt ligt. 

 

 



Meditatiekussen of een meditatiebankje. Een
gewone stoel mag ook.
Yogamatje. De ligmeditatie kan ook op bed
worden gedaan. 
Warme sokken en een dekentje
Eten en drinken: zorg voor thee in een
thermoskan, water en wat te eten. 

Schriftje en een pen, zodat je tussendoor je
inzichten kunt noteren en voor 

Laptop of tablet met internetverbinding.

Benodigheden

       Tips: noten, biologische sap, fruit.
       Bedenk dat het een moment van zelfzorg is.  

      het reflectiemoment aan het einde.

 

 



Inleiding
Doel
Met dit stiltemoment wordt je volledig bewust van
je lichaam en geest. Doordat je langer de tijd
neemt om te oefenen met meditatie en stilte kom
je interessante ontdekkingen tegen. Dit kunnen
automatische patronen zijn, gedachten, gevoelens
of lichamelijke uitdagingen. Je kunt ongeduldig
worden of merken dat je het moeilijk vindt om in
stilte met jezelf te zijn.

Je kunt afgeleid worden door externe factoren,
zoals de postbode die aanbelt, de hond die blaft of
zelfs een kind die de kamer binnen komt. Ook dan
kun je oefenen in aandacht. 

Mijn uitnodiging is om vriendelijk te zijn naar alles
wat er komt. 



Niet oordelen
Geduld
Nieuwsgierigheid/ frisse blik
Vertrouwen
Niet streven
Acceptatie
Loslaten
Mildheid en vriendelijkheid

De acht houdingskwaliteiten van de mindfulness
kunnen je daarbij ondersteunnen.

Er zijn meerdere soorten meditatie. In dit
mindfulness stiltemoment wordt gebruik gemaakt
van mindfulness- en compassiemeditaties en
Vipassana. Vipassana staat bekend om de inzichten
die je krijgt door te zijn met wat er is.

In dit mindfulness stiltemoment oefenen we op
zowel de formele als informele manier.
Dat betekent dat we niet alleen tijdens de
meditaties, maar ook tussen de meditaties 
door onze aandacht oefenen: Tijdens de 
pauze, het inschenken van de thee of tijdens
toiletbezoek bv. 

 



Driehoek van aandacht

De driehoek van aandacht gebruik ik in de
meditaties en bij de nabespreking ervan. 

 
Deze driehoek van aandacht kan helpend zijn bij
prettige, onprettige on neutrale ervaringen in de
meditatie. Als je deze driehoek kunt gebruiken in je
meditaties, kun je ervaren dat je minder in de
ervaring schiet maar dat je er met aandacht bij
kunt zijn, zonder dat je er door overvallen wordt. 

Als je in één van de meditaties merkt dat je
overspoeld raakt door een emotie, gedachten of
een lichamelijke uitdaging, nodig ik je uit om de
driehoek van aandacht te checken. Stel je voor: je
ervaart verdriet of heel veel pijn aan je schouder,
dan ga je daar met je aandacht naartoe maar dat
kan best overweldigend zijn. Het kan dan helpend
zijn om te voelen hoe je lichaam de ondergrond
raakt of hoe je gedachten nu zijn. Zonder dat je dan
mee gaat in de pijn of een gedachtestroom. Je
hoeft het alleen op te merken. 
Het kan helpen meer 
afstand te nemen 
van de ervaring. 

 

Gedachten

Gevoelens
emoties

Lichamelijke
sensaties



Zet de video aan. 
Ik wens je een inspirerend
mindfulness stiltemoment.



Wat wil jij tegen jezelf zeggen?
Waar ben je trots op? Heb je bepaalde dingen
overwonnen vandaag of in de afgelopen
periode?
Welke inzichten heb je gekregen?
Is er een vriendelijke wens die je aan jezelf
geeft?
Wat gun jij jezelf na vandaag?

Brief aan jezelf

Schrijf een brief aan jezelf, bij voorkeur op papier.
Schrijf hem vanuit mildheid en vriendelijkheid.
Misschien wil je jezelf enkele tips meegeven naar
aanleiding van je ervaring vandaag.
Enkele vragen die je kunnen ondersteunen bij het
schrijven van deze brief. 

 
 

Na het mindfulness 
stiltemoment 



                       Gedicht
 

Schenk jezelf de gave van aandacht. 
Vang de wervelende haast 

en zet haar kalm en vriendelijk naast je neer. 
Zit stil en hoor hoe haar windvlagen 

in je naklinken. 
 

Blijf bij de stilte en vind rust bij je adem. 
En als de wind is gaan liggen, 

vind de knoop van binnen 
die in krampachtige kronkels 

de kern vorm van dit alles. 
 

En zit en blijf zitten 
en weet dat op zijn tijd 

de knoop losser raakt, vrijlaat, 
en er zal weer ruimte zijn. 

 
En ruimte wordt je geschenk, 

omcirkelt alles, bedaart de vaart, 
laat het licht toe. 

 

- 'Gift' van Rachel Holstead -   

http://www.rachelholstead.net/these-are-not-my-words/about.html


Heb je automatische reacties waargenomen en
herken je dit in het dagelijks leven?
Waren er moment van struggle? Wat deed dat met
je? Kon je er mee zijn precies zoals het was? 
Heb je gedachten, gevoelens en/of lichamelijke
sensaties opgemerkt?
Welke signalen gaf je lichaam aan? Denk aan
moeheid, fitheid, spanning/ontspanning, veel of
weinig gedachten, gevoelens, ademhaling, pijn of
ongemak. Mocht het er zijn?     
Wat heb je ervaren wat fijn of helpend was?
Hoe zou je dit in kleine stapjes kunnen 

Wat zou je mee kunnen nemen in de rest van de
dag/week?                 

Reflectievragen

Ondersteunende vragen die helpend kunnen
zijn om jouw ervaring in het stiltemoment op
te schrijven.
 

      introduceren in je dagelijkse leven?

      
 
 



                        Gedicht
 

Er zijn bergen 
vol met liefde 

er stromen rivieren 
met dromen 
op de velden 

 
zaaien we vertrouwen 
inspiratie oogsten we 

uit de bomen 
het leven 

voelt als een gedicht 
 

we dansen  
onder de sterren 

en baden 
in het maanlicht 

 

- Droomwereld van Little Universe -
 

  

https://www.instagram.com/little_universe.nl/


Tot slot 

Een mindfulness stiltemoment kan ontspanning
brengen, maar je kunt ook jezelf tegenkomen. Je
kunt geconfronteerd worden met de 
drukte in je hoofd, gedachten, gevoeligheid voor
prikkels om je heen, fysieke klachten of
gevoelens als spanning en onrust. Dit is normaal
en mag er allemaal zijn. Probeer het oordeel
erover los te laten. En als je dat lastig vindt...
ook dat mag er zijn.

Ik bied graag nazorg voor wie het mindfulness
stiltemoment bij me heeft afgenomen. Heb je
vragen over je ervaring of wil je de uitdagingen
die je tegengekomen bent aan me voorleggen.
Voel je vrij om contact op te nemen via de mail.
Je bent welkom!

mailto:info@celinagroothuizen.nl
mailto:info@celinagroothuizen.nl
mailto:info@celinagroothuizen.nl


Wil je meer over mij ontdekken en wil je weten waar ik
mij mee bezig.
Volg mij op: 

LinkedIn - Celina Groothuizen

Instagram - Celina Groothuizen
 

           Website  - www.celinagroothuizen.nl            

 

Dank je wel 
dat jij er was vandaag!

https://www.linkedin.com/in/celina-groothuizen/
https://www.instagram.com/celinagroothuizen/
http://www.celinagroothuizen.nl/
http://www.celinagroothuizen.nl/

