Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Leefmindful September
2019

Oefenbijeenkomsten
Er zijn vele artikelen geschreven over hoe je de meditatie
beoefening kunt volhouden. Bijna in ieder boek over
mindfulness of meditatie wordt er aandacht besteed aan dit
onderwerp. Als je Mindfulness mist in je leven doordat je
opmerkt dat je vaker gespannen bent, prikkels harder
binnenkomen, je meer oordeelt, piekert of slechter slaapt, herinner je je mogelijk de reden dat je
ooit een mindfulness training bent gaan volgen. Weet dan dat je altijd weer kunt beginnen met
meditatie. De formele meditatie - bijvoorbeeld begeleid door een app - maar ook zekere de
informele meditatie, waarbij je de mindful attitude 'toepast' op een handeling door deze met je
volledige aandacht te doen en als je aandacht afdwaalt deze steeds weer terug te brengen naar
wat jij op dat moment aan het doen bent.
Van vaste deelnemers van de oefenbijeenkomsten hoor ik dat het ook erg helpend is om één of
meerdere keren naar de oefenavond te komen. Dit werkt motiverend om de beoefening zelf ook
weer op te gaan pakken!
Tijdens de oefenavonden beoefenen we naast mindfulness en compassie ook mindful bewegen,
dit alles met een vleugje breinkennis. Er is ook een mogelijkheid om een thema in te brengen of
een bepaalde vraag. De avonden zijn zowel voor beginnende als gevorderde deelnemers.
De deur van de kleine yogastudio van Boerderij Landzicht staat weer gastvrij open op dinsdag
24 september as. om 18.45 uur. De bijeenkomst is van 19.00 - 20.15 uur. Er zijn nog plaatsen.
Maximaal 6 deelnemers. De overige data zijn: Oktober: 1, 8, 15 De investering is € 10.
Opgeven kan via info@leefmindful.nl

Wandelcoach
Zoals jullie weten heb ik afgelopen juni mijn opleiding tot
wandelcoach afgerond. Als wandelcoach werk ik met een
prachtige combinatie van oosterse en westerse
psychologische inzichten met een vleugje breinkennis, in de
natuur. Het westerse richt zich op oplossingingen, doelen en
resultaten en het oosterse op de kracht van bewuste aandacht
en (zelf) reflectie. Ook maak ik gebruik van inzichten in de werking van het brein tijdens
meditatie en stress. Mijn 'kantoor' is de natuur. De natuur is een heerlijke plek om op adem te
komen, tot rust te komen, te herstellen en in balans te komen of te blijven. Dit noem ik ook wel
'het natuureffect'.
Om jullie kennis te laten maken met de prachtige combinatie van wandelcoaching, mindfulness
en compassie organiseer ik 6 thema wandelingen waarbij je daadwerkelijk stappen maakt!.
Opgeven kan via info@leefmindful.nl
Zondag 13, 20 oktober, 3,10, 24 november 2019 en zondag 12 januari 2020 van 9.30- 11.30
uur. Maximaal 6 deelnemers. De thema bijeenkomsten zijn ook afzonderlijk te volgen!
Investering: €15 (tijdelijke prijs,in de toekomst wordt deze verhoogd) De wandelingen gaan
altijd door!!!
Zondag 13 oktober Wandeling 1.
Het natuureffect & de werking van aandacht.
We beginnen met het ervaren van het helende en ontspannende effect van de combinatie
natuur en aandachttraining op je (pijn/stress/spannings) klachten door middel van een heerlijke
wandeling in het bos. We staan stil bij de werking van aandacht tijdens het wandelen en hoe het
voelt als je helemaal in je element bent.
Zondag 20 oktober Wandeling 2.
Het natuureffect & de innerlijke criticus
We beginnen met een heerlijke mindful wandeling en beleven 'het natuureffect'. We zetten ons
lichaam en brein op veilig en gaan vervolgens aan de slag met onze interne criticus. Het fijne is
dat je hiervoor totaal niet uit de comfort zone hoeft! Ook hier geldt: "Mindfulness is mild zijn voor
jezelf".
Zondag 3 november Wandeling 3.
Op zoek naar Balans
We starten wederom met een heerlijke mindful wandeling: wandelen in opmerkzaamheid voor
alles wat er is. Wandelen om vanuit de 'doe modus' (plannen,op tijd komen, ed) naar de modus
van niet doen (alleen de instructies volgen..) te gaan.
Je gaat kiezen welke activiteiten wel of niet goed voor je zijn zodat je inzicht krijgt in de keuzes
die passen bij jou. Ook ga je op een speelse, natuurlijke manier onderzoeken hoe je omgaat
met grenzen.
Zondag 10 november Wandeling 4.
Jouw tijd is nu. Meditation time
Nadat we tot rust zijn gekomen door wandelen in aandacht, zonder doel en verwachting gaan
we mooie plekken in de natuur opzoeken voor meditatie en compassie oefeningen. Hierbij
maken we gebruik van wat de natuur aan ons laat zien en van ons voorstellingsvermogen. Je
leert ongemak mild te onderzoeken en gaat ervaren wat 'ruimte en lichtheid' doet op je
stemming!
Zondag 24 november Wandeling 5.
Beter voorkomen dan genezen
Na een heerlijke mindful wandeling waarbij we de dagelijkse beslommeringen achter ons laten,
wandelen we naar een bijzondere plek. We gaan signalen herkennen die voorafgaan aan
stress/vermoeidheid/pijn zodat je tijdig leert ingrijpen. We werken aan je persoonlijke
handleiding door in kaart te brengen wat werkt en waar je meer van gaat doen en hoe je dit
duurzaam gaat integreren in je leven!!!.
Zondag 12 januari 2020 Wandeling 6.
Tijd voor rust en bezinning
Terugkom wandeling. Het programma wordt gemaakt nav de inbreng van de deelnemers. Voor
de wandeling krijgen de deelnemers een leuke opdracht (natuurlijk!) thuisgestuurd ter
voorbereiding.

Vraag & antwoord
Een veelgestelde vraag tijdens Mindfulness training is:
'Waarom spreek je als mindfulness trainer vaak over 'niet
oordelende aandacht'?
Het niet oordelende aspect van mindfulness probeert ons te
bevrijden van de (intellectuele) analyses en de zelfkritiek die
we vaak op onszelf toepassen.
Vraag van een deelnemer uit de GGZ.
Waarom benoem je regelmatig tijdens de meditatie dat je de aandacht kunt richten op de
'ruimte' voor je, achter je, om je heen, enz.?
Onze hersenen blijken te ontspannen als we ons richten op het waarnemen van ruimte. Onze
ruimtelijke orientatie is in het brein verbonden met de hippocampus, onderdeel van het
limbische systeem. De hippocampus verzamelt en verwerkt informatie over onze ruimte en
tijdsbeleving. Nemen we de ruimte om ons heen waar als veilig en betrouwbaar, dan signaleert
de hippocampus aan de amygdala (de alarmknop) dat het veilig is en staan onze
overlevingsfuncties op veilig. Dat is dan maar weer mooi meegenomen tijdens de meditatie!!
(Bron: Ted Usatynski 2012),

Mindfulness based Compassionate Living (MBCL).
Op 28 maart jl heb ik de opleiding tot Compassie trainer
afgerond bij Eric van den Brink en Frits Koster. Ik ben nu
categorie B gecertificeerd en mag officieel compassie
oefeningen geven aan de doelgroep waarmee ik werk. Mijn
doel was om compassietrainingen (MBCL) te geven, maar
tijdens het volgen van de opleiding zijn de eisen veranderd en
kan dat alleen wanneer ik A gecertificeerd ben. Om categorie
A gecertificeerd te kunnen worden moet ik nog een aantal
zaken doen oa. nog een workshop volgen en zelf een training
geven onder supervisie.
Bij deze de afbeelding van de nieuwste druk van het boek wat
gebruikt wordt in de MBCL trainig. Als je meer van compassie
over weten wil weten of de training wilt volgen dan kan ik je dit
(zelfhulp) boek van harte aanbevelen!
Ik zal jullie op de hoogte houden van de voortgang van mijn compassie opleiding en het starten
van een workshop en/of training.
Zoals een aantal van jullie weten, gebruik ik regelmatig compassie oefeningen tijdens de
oefenavonden!

MFN Volwassenen (MFN16 BLZ-2019)Zaterdagochtend.
Planning: September: 21, 28. Oktober 5,12,19. November:
2,9,16, *23 (*stiltedagdeel).
Tijd: 09.30 – 12.00 (2,5 uur). Locatie: Boerderij Landzicht,
Hofgeesterweg 6, Velserbroek. Kleine groepen van 6-8
personen. Incl. reader, MP3 bestanden. Thee, wat lekkers,
yoga matjes en kussentjes zijn aanwezig.
Investering:
€ 350,00 voor particulieren die de training zelf betalen.
€ 350,00 voor particulieren waarbij de training wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
€ 600,00 (BTW vrij) voor werkgevers.
Na de aanmelding voor de Mindfulness training via info@leefmindful.nl krijg je een
aanmeldingsformulier toegestuurd. Daarna volgt een telefonisch intakegesprek met de trainer.
Je deelname is definitief na aanmelding, het intakegesprek en overmaken van het cursusgeld.
Er zijn nog 2 plekken!

Stilte bijeenkomst In Haarlem
Begin je week met stilte, midden in het hart van de stad op
een eeuwenoude heilige plek. Iedere maandag is er van 9.00
uur tot 9.30 uur een stiltemeditatie in het koor van de Grote of
St.-Bavokerk. Iedereen is welkom en meedoen is eenvoudig:
zorg dat je even voor 9.00 uur bij de deur van de Oude
Groenmarkt 23 bent. Nadia Kroon, Tom de Haan of Joris
Obdam begeleiden de groep naar het koor. Er wordt een
kaars aangestoken, drie keer op de gong geslagen en na 20 minuten opnieuw als einde van de
meditatie. Uiterlijk 9.30 uur sta je weer buiten. Houd er rekening mee dat het tot en met mei
koud is in de kerk. Blijf op de hoogte via de site https://www.bavo.nl/agenda/stiltemeditatie/ of
via Facebook.

Insight timer
Zoals jullie weten ben ik bezig geweest met het inspreken van
meditaties voor de gratis app Insight timer. De volgende
meditaties zijn er te vinden:een korte en lange bodyscan,
zitten met iets moeilijks, berg meditatie, meer meditatie en een
ademruimte. Je kunt mij alleen vinden onder mijn eigen naam
Marlies Helman dus niet onder Leefmindful.
Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden!.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@leefmindful.nl toe aan uw adresboek.

