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Mindfulness oefenbijeenkomsten

Beste mindful mensen,
Bij deze de nieuwe nieuwsbrief die grotendeels in het teken
staat van Mindfulness (what else) en natuur als beleving.
Naast het dagelijks beoefenen van Mindfulness, wandel ik al
jaren bijna dagelijks in het bos, langs het Spaarne of door de
Haarlemmerhout. Uiteraard weet ik in mijn (onder)bewustzijn
wel dat wandelen rustgevend werkt. Het was mij ook al
opgevallen dat ik soms hele creatieve ideeën heb en
oplossingen bedenk tijdens het lopen.
Een aantal weken geleden heb ik een workshop
wandelcoaching gevolgd en heb daarna heel bewust stil gestaan bij wat 'wandelen in het groen'
voor mij daadwerkelijk betekent. Het volgende kwam zo bij mij op:
'Wandelen in de natuur geeft mij rust omdat ik alle aspecten van het leven
tegenkomt.Vergankelijkheid naast nieuw leven. Een dode tak ligt naast een ontkiemd zaadje. Uit
een vermolmd stuk tak groeit een heldere groene varen. Het is niet zo dat de natuur 'lelijke' en
'vergankelijke' onderdelen apart plaatst of ver weg van mooie, gezonde planten en dieren. De
natuur laat zien dat leven, dood, schoonheid en afsterven, naast elkaar en door elkaar kan
bestaan en dat dat goed is'.
Even oordeelloos aanwezig zijn. De natuur oordeelt niet. Ik hoef mij niet steeds bewust te zijn
van de interacties tussen mij en andere mensen. Denk er maar aan als je door de stad loopt. Je
bent je continue bewust van andere mensen. Onbewust oordeel je en er komen verschillende
gedachten bij je op zoals: 'Zal ik opzij gaan of gaat die ander. 'O dat is een leuk iemand'. Ken ik
die? Ja Nee ? Waar ken ik die van? Van het bos mag je zijn precies zoals je bent.
Wandelen is ook betrekkelijk doelloos maar het kan wel een doel in zich hebben nl het hoofd
leegmaken of ontspannen.
Wij zijn zo graag in de vrije natuur, omdat deze geen mening over ons
heeft. Friedrich Nietzsche

Als cadeautje heb ik jullie een MP3 bestand De_basiswandeling.mp3 met een basis wandeling
toegestuurd. Als je handig bent met de pc en iPhone zou je die op je telefoon kunnen zetten...
In deze wandeling wordt mindfulness en wandelen geïntegreerd. De wandeling bestaat uit 5
stappen die je mogelijk kunt onthouden of op een 'spiekbriefje' kunt zetten. Tijdens het lopen
doe je het volgende:
1. Ga naar buiten en wandel. Doe een korte (grove) bodyscan.
2. Breng de aandacht naar de ademhaling.
3. Aandacht naar buiten brengen (wat doet de buitenlucht met je huid)
4. Focus op geluiden (en aandacht bij adem)
5. Kijk naar de natuur (en aandacht bij adem).
Wandel verder.
Wandeling
Op vrijdag 26 oktober as van 10.00 - 11.30 uur verzorg ik een wandeling in de natuur waarbij we
mindfulness en natuur-belevings oefeningen afwisselen. Binnenkort laat ik weten in welk bos
deze wandeling plaats gaat vinden.
Oefenbijeenkomsten
De oefenbijeenkomsten beginnen op dinsdag 25 september as. De overige data zijn: 2, 9 en 16
oktober. Kleine yogastudio Boerderij Landzicht. Max 6 plaatsen. Investering is € 10.
Training
De Mindfulness training (MBSR) start zaterdag 29 september as.
Misschien tot zien en anders wens ik jullie nog een hele mooie zomer toe!
Lieve groet,
Marlies

De laatse jaren heb ik (steekproefsgewijs) een aantal (ex)
deelnemers van de mindfulness training benaderd met de
vraag of en op welke manier mindfulness na het volgen van
de training nog een rol speelde in het leven. Bij niemand was
Mindfulness helemaal weg uit het systeem. De adem ruimte
bleek vrij vaak toegepast evenals het met aandacht een
handeling doen. Men was ook meer geneigd om vaker een
pauze te nemen tijdens het werk of tijdens bezigheden.
Zoals je weet kun je overal Mindfulness beoefenen en er ieder moment weer mee beginnen.
Stel dat je inmiddels je oefenbestanden bent kwijtgeraakt. Stuur dan even een mail dan krijg je
van mij een link met een password zodat je de bestanden zelf weer kunt downloaden.
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