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Hoezo, een nieuwe vorm van Mindfulness?

De laatste decennia zien we een onvoorstelbare groei in interesse in
allerlei vormen van persoonlijkheidsontwikkeling. Sportscholen en
work-out ateliers zien hun aantal klanten groeien, Concentratie– en
meditatiescholen floreren, workshops en cursussen voor persoonlijk
welzijn ontvangen meer en meer bezoekers. Nieuwe vaak onconven-
tionele spirituele bewegingen zien het aantal aanhangers hun lokalen
vullen. Elk jaar zien kasten vol “how to”-boeken het levenslicht.

Maar nu komt de grote vraag: Ben jij hier-
mee echt gelukkiger geworden? Of ben jij
ook die iemand die er achter komt dat
telkens wanneer de moei lijkheden schijnen
te worden opgelost, er weer nieuwe pro-
blemen aan de horizon opdagen? Zodat je
weer helemaal opnieuw kunt beginnen.

Met weer een andere school, weer een an-
dere cursus, weer een ander boek. Want we
willen tóch doorgaan om uit die vervelende
toestanden te raken. We willen gewoon een
aangenaam leven. We willen echt meer
geluk vinden. Maar, zoals de praktijk aan-
toont, valt dat meestal goed tegen!

door Prasadam
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Waarom blijkt het dan telkens weer
niet te lukken om echt tevreden te
worden?

Het gevoel van aangenaam kennen we
omdat daarnaast onaangenaam ook in onze
ervaring ligt. Het is niet verwonderlijk dat wij
de natuurlijke neiging hebben om het aange-
name te prefereren boven het onaangename.
Wij mijden pijn en zoeken bevrediging. Wij
zoeken liefde en lopen weg van haat. In onze
wereld van tegenstellingen kiezen wij voor
hetgeen prettig is voor ons. Deze neiging tot
kiezen heeft gevolgen die zo bepalend zijn in
het leven dat daar een onbalans door wordt
gecreëerd die zijn beurt de oorzaak is van de
pijn en ellende die wij schijnen te moeten
doorstaan. Het mechanisme van kiezen is
zover doorgeslagen dat de mens alleen de
positieve kanten van het leven wenst te ac-
cepteren. De consequentie daarvan is echter
desastreus. Door alleen de helft van de wer -
kelijkheid te willen aanvaarden hebben we
ons vervreemd van de heelheid waar wij zelf
deel van uitmaken. Door te keuzen te maken
hebben we ons van onszelf vervreemd. Is het
dan verwonderlijk dat wij ons in deze on -
natuurlijke positie niet harmonisch voelen?

De reactie op bovenstaande redenering is
vaak: “Maar moeten we ons dan lekker on-
gelukkig gaan voelen?” Dat lijkt mij niet zo
bevorderlijk en ook niet nodig. Wanneer we
er achter kunnen komen hoe het mechanisme
werkt waarmee die tegenstellingen zo domi-
nant zijn geworden om onze eenheidsgevoel

te verstoren, kunnen we hoogstwaarschijnlijk
ook de oplossing vinden om verbeteringen
aan te brengen.

Hoe zit dat mechanisme in elkaar? 
Om in de wereld te kunnen bestaan moeten
we de dingen uit elkaar kunnen houden. Ik
moet kunnen weten dat ik de kaas moet eten
en niet het plankje waar die op ligt. Ik moet
distincties kunnen maken om niet in gevaar te
komen, om gezond te kunnen blijven func-
tioneren. Naast instinctieve impulsen is ons
verstand het best geëigende instrument om
deze keuze-functies uit te voeren. Onze
geest, ons verstand heeft daarbij een centrale

plaats. Het maakt voorstellingen van alles en
slaat die op als toekomstig referentiemateri-
aal. Zo hoeven we niet elke dag opnieuw het
wiel uit te vinden, wanneer we in een situatie
terecht komen die vergelijkbaar is met
eerdere ervaringen.

De grote valkuil in ons leven is dat wij dat ref-
erentiemateriaal, de ideeën die we hebben

We moeten distincties
kunnen maken om niet

in gevaar te komen,
gezond te kunnen

blijven functioneren. 

Een nieuwe vorm van Mindfulness
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over de werkelijkheid, verwarren met de
werkelijkheid. Zoiets als een foto van de
maan verwarren met de maan zelf. Maar niet
alleen foto’s, ook gedachten zijn een soort af-
beeldingen. Dus zijn ook gedachten over de
maan niet de maan zelf. Geen enkele
gedachte is hetzelfde als waar die gedachte
van is afgeleid. Als ik een bepaalde mening
(gedachte) heb over iets of iemand, heeft dat

niets te maken met dat iets of die iemand
zelf. Ik zeg niet dat onze ideeën over een
bepaald iets niet een vrij juiste afspiegeling
kunnen zijn van de werkelijkheid, maar zelfs
die ideeën blijven slechts afspiegelingen,
plaatjes van de werkelijkheid. En als zodanig
blijven het producten van onze eigen
voorstellingsvermogen. 

Toch blijven we maar strak vasthouden aan
die verwisseling van werkelijkheid met fictie.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat we
regelmatig ons hoofd stoten, of anders
gezegd dat we teleurgesteld raken met de
werkelijkheid, omdat we vinden dat de
werkelijkheid zich zou moeten gedragen
zoals wij er over denken. Misschien kom je
tegen deze laatste opmerking in opstand en
denk je dat jij daar niet meer intrapt. Maar ga
eens na. Telkens wanneer jij je niet prettig

voelt, telkens wanneer ontevredenheid de
kop op steekt, telkens wanneer jij je
teleurgesteld voelt, heeft dat een zelfde
oorzaak: je vindt dat de situatie anders had
moeten zijn. Meer naar jouw eigen maat-
staven. Het meeste menselijk lijden wordt
veroorzaakt door onszelf, door de weerstand
die we oproepen tegen dat lijden. Dat
gebeurt door innerlijk een voorstelling te
maken van wat je eigenlijk liever zou willen
dan wat er nu aan de hand is. Want kijk, het is
domweg onmogelijk om je niet O.K. te voe-
len als je accepteert dat de huidige situatie is
zoals die is. Ook al wijkt die af van jouw
wensenpakket. Anders gezegd: als je de
werkelijkheid niet wenst te accepteren heeft
dat zo zijn consequenties. Want daarmee
creëer jij die onaangename gevoelens. Dat
doet echt niemand anders dan jij zelf.
Wanneer je dat inziet is het ook niet meer
nodig om een ander de schuld te geven als jij
je niet prettig voelt. Zoals je ex, of je baas, of
je..... (vul zelf maar in).
Of de politiek.
Of de wereld.
Lijkt allemaal erg logisch, niet waar?

Maar nu, hoe moeten we dan door
die verwarring heen prikken?

Wanneer we de moed hebben om de werke-
lijkheid niet meer te willen vervormen vallen
we vanzelf daarmee in harmonie met de
wereld zoals die is. Dat houdt in dat we een
helderheid moeten zien te creëren die door

Een gedachte is als een
voorstelling van de
werkelijkheid, dus anders
dán de werkelijkheid

Een nieuwe vorm van Mindfulness
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de waanbeelden heen prikt en ons de onver-
mijdelijkheid van de werkelijkheid laat aan-
schouwen.

In de regionen van de hogere beta-frequen-
ties van ons brein huist ons rationele denken.
We redeneren en reduceren daar, plannen en
calculeren en zijn bezig om druk te zijn. Maar,
zoals we zonet gezien hebben is dit soort
denken juist de oorzaak van alle verwarring
van waanbeeld en werkelijkheid. Natuurlijk is
deze eigenschap van het menselijk func-
tioneren een van de meest waarde-
volle, maar wij hebben de neiging om
de inhoud van het denken de
voorkeur te geven boven andere vor-
men van kennen. En juist in die an-
dere vorm van kennen huist de
oplossing. Het is onmogelijk, en daar-
door erg verwarrend om via het
denken een oplossing proberen te
vinden om in het gebied van niet-
denken te komen. Daar zijn andere
technieken voor nodig. Zonder een
opsomming te geven van alle mo-
gelijkheden, disciplines, denkrichtin-
gen, filosofieën enz, is er een
techniek die blijkt het meest efficiënt
te zijn in het bereiken van dat
noodzakelijke inzicht. Die techniek is mindful-
ness. Mindfulness meditatie blijkt het beste
recept tegen die neiging om onze mentale
plaatjes te verwarren met de werkelijkheid.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken
dat meditatie in de eerste plaats effect heeft

op het functioneren van onze hersenen. Door
meditatie gaan de hersenfrequenties naar
beneden van het drukke beta-gebied naar
het rustige en ontspannen alfa-niveau. Wan-
neer we na een lange periode dapper door-
gaan met mediteren komen we in een nog
lager gebied, het theta-niveau. Theta is de
plaats waar ons onbewuste het meest ge-
bruik van maakt. Daar liggen de dromen, de
weggedrukte traumatische herinneringen, de
programma’s die ons laten functioneren in
het dagelijks leven. Maar in dit gebied liggen

ook de nog ongecorrumpeerde waarnemin-
gen. Ongecorrumpeerd in de zin dat zij nog
niet zijn gedeformeerd door interpretaties
die middels het denken zijn aangebracht. 
Wanneer we na lang mediteren de helder-
heid hebben bereikt om deze pure waarne-
mingen te zien en te ervaren krijgen we

Een nieuwe vorm van Mindfulness
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onmiddellijk duidelijkheid in de falsificaties
die via het denken de oppervlaktestructuur
van onze belevingen kleuren. Door te
mediteren ga je het traject doorzien dat van
de waarheid een aanpassing maakt die niet
meer strookt met de werkelijkheid. Wanneer
je dat eenmaal gezien hebt is het niet meer
mogelijk om in die onwerkelijkheid te blijven
vertoeven, en beweeg je automatisch naar
een reële wereld. De gevolgen hiervan zijn
dat er een harmonie groeit tussen jou en de
werkelijkheid, wat weer de oorzaak is van
een onwaarschijnlijk diep gevoel van geluk.
Immers, jij bent dan zelf de bewuste uit-
drukking geworden van de werkelijkheid
zoals die is.

Mindfulness dus.
Maar welke vorm van mediteren is dan de
meest praktische en effectieve?
Dat blijkt dan zonder meer de BreinRitme
Methode [BRM] te zijn. Een snelle blik op de

innovatieve ontwikkelingen in neurologische
ontdekkingen zal dit duidelijk maken.
Zoals eerder opgemerkt is het belangrijkste
bij meditatie dat de frequenties van de
hersenfuncties naar lagere gebieden gaan.
Dat doet de techniek van stil zitten op een
kussentje, dat doet uren lang het herhalen
van een mantram, dat doet brevieren in een
kloostertuin.
En dat doet ook de BRM. Maar dan wel on-
gelooflijk veel efficiënter. De BRM maakt ge-
bruik van hedendaagse neuro-technologische

vindingen die de hersenen op een zeer
snelle wijze naar die regionen van hersen-

Het belangrijkste bij
meditatie dat de

frequenties van de
hersenfuncties naar

lagere gebieden gaan.

In zijn boek MEGABRAIN schrijft Michael Hutchison:
BREINSYNCHRONISATIE, de ontdekking uit studies naar hersenhelften –dat de linker en
rechter hersenhelft van onze cortex op verschillende wijzen en in verschillende ritmes
werken– leidde wetenschappers tot de conclusie dat de mens over het algemeen de
nadruk legt op maar het halve brein, telkens op en neer flitsend tussen de beide hersen-
helften naar gelang de taak die wordt uitgevoerd. Maar studies door neurologen hebben
nu aangetoond dat in bepaalde buitengewone mentale staten, zoals diepe meditatie of
intense creativiteit, de beide hersenhelften zich voegen tot één enkele coherent ritmisch
werkende eenheid. Wetenschappers noemen deze staat de Hele BreinSynchroniciteit, en
het is pas sinds kort duidelijk dat bepaalde vormen van breinstimulatie het brein snel tot
in deze heilzame staat kan stimuleren.

Een nieuwe vorm van Mindfulness
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functie dirigeren waar meditatie het hoogst
rendement oplevert. De BRM-techniek is
zeer eenvoudig en bovendien erg ge-
bruiksvriendelijk. Het maakt gebruik van
stereo geluidsimpulsen die via een koptele-
foon wordt opgevangen. Dit brengt een fysi-
ologische eigenschap in werking, de
Frequency Following Response, die de
hersenen als het ware verleidt om dominant
te gaan functioneren
in een door onszelf
bepaald frequen-
tiegebied. Zo kunnen
we met een hoge
mate van efficiëntie
ons richten op ge-
bieden die op dat
moment voor ons aantrekkelijk zijn om diep
op te willen gaan mediteren. Zo’n directe
gerichtheid is niet zonder deze technologie
mogelijk. Bij de traditionele meditatietech-
nieken blijft altijd een ruime factor van
onzekerheid in het spel, wat betekent dat er
meer tijd nodig is om een bepaald resultaat

te bereiken.
Het is zonder meer een bewezen feit dat met
gebruikmaking van de BRM de resultaten van
meditatief inzicht efficiënt en versneld kunnen-
worden ervaren.

Zo blijkt het uiteindelijk toch mogelijk om
meer harmonie, dus meer geluk in het leven
te genereren. Heel simpel door mindfulness te

beoefenen.

En als je daar serieus
werk van wil maken,
gebruik dan die ver-
bazingwekkend mooie
BreinRitme Methode.

Zorg goed voor jezelf,

Mindfulness is de weg naar het
vinden van de werkelijkheid;
de BreinRitme Methode is de

sneltrein daar heen.

Prasadam

Voor uitgebreide informatie over de BreinRitme Methode, zie: www.golvenvandegeest.nl

Wat veroorzaakt problemen? Wij mensen.
En wie is de bestuurder van de mens?
De menselijke geest.
En hoe kunnen we de geest leiden?
Door meditatie. Mingyur Rinpoche

Een nieuwe vorm van Mindfulness
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VOORTDURENDE VERBETERING
door Jan Damen

Structurele reflectie, of een persoonlijk evaluatieproces

in 5 minuten per dag

Kaizen (改善), Japans voor "verbetering" verwijst naar de filosofie, of praktijk die zich
richt op continu zich verbeterende processen, zowel op zakelijke gebied, industrie als
management. Het wordt bovendien toegepast in psychotherapie en life-coaching.

De essentie van Kaizen is eenvoudig en in
wezen ongecompliceerd: Kaizen betekent ver-
betering, verbeteren zonder ophouden waar-
bij alles en iedereen binnen de (jouw) leef-
wereld wordt betrokken.
Kaizen als levensstijl; analoog aan evolutie of
‘the Survival of the Fittest’. Als filosofie bekend
als de Oosterse leef– en werkomgeving die in

hoge mate verantwoordelijk is voor het succes
van de Japanse wederopstanding en
economie. Meer specifiek: Ik ben er alleen
omdat Jij er bent, ik ben verantwoordelijk voor
mezelf en voor jou, we kunnen en willen niet
zonder elkaar en maken onderdeel uit van het
grote geheel d  at streeft naar individuele en
gezamenlijke welstand en geluk.

Introductie
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Mijn van origine Japanse leraar stelde aan het
einde van een workshop de vraag: “Als je na een
paar dagen, een goede vriend of vriendin op-
nieuw ontmoet, wat is er dan veranderd?” Zonder
verdere uitleg of interactie maar met een vrien-
delijke glimlach verliet hij het podium. Ik heb er die
avond lang over na gedacht en pas na een wan-
deling in de bossen, waarbij gevoelens en
gedachten, vragen en antwoorden vermengden
met de rust en schoonheid van de natuur, werd
het mij duidelijk. Om enig zinvol antwoord te kun-
nen formuleren zal ik de gebeurtenissen in de tijd
tussen ‘toen’ en ‘nu’ moeten evalueren. Een zin-
volle evaluatie omvat alle acties, reacties en ‘States
of Mind’ die in mijn geest naar boven komen.
Daarvoor is een ‘stap voor stap’ structuur noodza-
kelijk, zal ik als (betrokken) subject die momenten
moeten (her)beleven en daarnaast in een Meta-
positie mijzelf en de context als object moeten
beoordelen. Ook als beoordelaar bevind ik me in
een ‘state’ of toestand op dat moment van de dag
en die periode in mijn leven die kleuring geeft aan
mijn evaluatie. Derhalve, voor een zo objectief mo-
gelijk inzicht, zal ik ‘Meta over Meta’ moeten gaan
en alle significante ervaringen en inzichten uit mijn
leven tot nu toe daarbij betrekken. Praktisch en
systematisch evalueren zal dan voldoen aan:

Alleen al het opnieuw bezien van situaties, reflexie,
zal vaak tot inzicht leiden. Om werkelijk effectief te
zijn moet de mens zich bewust zijn/worden van
wat er werkelijk (is) gebeurd en wat de uitkomsten
of gevolgen zijn van die gebeurtenis en de daar-
door opgewekte gevoelens of ‘State’, zowel bij
zichzelf als bij de ander. Bewustzijn is een ‘werk -
woord’, een  integrale activiteit van lichaam en
geest; denken, gevoelens en actie. Om je volledig
bewust te zijn/worden ga je elke situatie compleet
opnieuw beleven, door als het ware weer volledig
‘in de film’ te stappen, ook wel associatie ge-
noemd. Wees je bewust van je gevoelens en hoe
je lichaam reageert. Dan stap je even uit die film
en je bent, vanuit nabijheid, in staat je gedachten,
je gevoelens en activiteit te aanschouwen. Nog
een stapje hoger en je krijgt overzicht, inzicht in
oorzaak en gevolg. Evalueer en stel vast of de situ-
atie goed was of minder goed. Als ‘het’ goed was,
beleef die situatie dan intens opnieuw (geasso-
cieerd) waarbij door de herbeleving de positieve
structuren in je hersenen worden versterkt. Als
‘het’ minder goed was, schakel dan je creatieve
deel in en vraag jezelf af hoe je dat een volgende
keer anders kunt doen, hoe je anders kunt rea-
geren. Met het sterke vertrouwen in jezelf dat je
‘het’ een volgende keer anders aanpakt beleef je

Beschrijving Toepassing 

Tijdspanne beperkt tot een dag
Kaizen moment aan het einde van elke dag
Mindfull in een rustige privé omgeving
Inzicht hebben/verkrijgen in de huidige ‘State’
van ‘Zijn’.
De dag doorlopen vanaf het moment van op-
staan tot het moment van Kaizen en alle
gebeurtenissen herbeleven en vanuit Meta
evalueren.
Empathie, discipline en doorzettingsvermogen.

•
•
•
•

•

•

KAIZEN - vervolg

“KAIZEN is een training naar authentiek hande-
len, dat zijn weerslag krijgt in management,”
zegt Bill George, professor management prak-
tijk in Harvard. “Authentieke leiders vertonen
passie voor hun doel, stellen hun waarden
doorlopend bij en leiden met zowel het hoofd
als het hart.”
Authenticiteit is voornamenlijk iets wat anderen
in jou zien en kan/moet, als zodanig, voor een
groot deel door jezelf worden beïnvloed.
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de oorspronkelijke situatie opnieuw. Je associeert
en je speelt (intern) de door jou geregisseerde
‘helden-rol’. Jouw ‘neuro-logisch’ systeem legt dat
vast waarbij het oorspronkelijke negatieve gevoel
zal veranderen in een positieve ‘mogelijkheid’.
Hier door wordt sowieso de negatieve ervaring
‘herkaderd’ wat je onmiddellijk zult merken in je
vigerende ‘State’ en daardoor direct positieve
gevolgen heeft voor jezelf en je omgeving. Kaizen,
what more do you need?

Praktijk (voorbeelden)

Aan het einde van elke dag: Vind een rustige plek,
kom tot jezelf, ervaar je ‘State’. Concentreer je op
je aanwezigheid, je lijf, je hartslag en ademhaling.
Geef jezelf alle tijd. Als je de rust in lichaam en
geest ervaart, ga dan terug in de tijd, terug toen je
vanmorgen wakker werd. Beleef dat opnieuw en
voel hoe de nacht is verlopen, met welk been je uit
bed bent gestapt. 
Als dat goed is, beleef dat opnieuw. Als het niet
goed was, ga dan na hoe je dat anders wilt doen
en doe en beleef dat nu anders. Daarna wassen,

douchen, etc. Elke gebeurtenis is er een met
gedachten, gevoelens en acties. Beleef en evalu -
eer, leg opnieuw vast of herkader, afhankelijk van
goed of minder goed. Dan ontbijten, kontakten
met partner, kinderen, etc. En de invloed van
humeurtjes, wensen en ‘to do today’. Op weg
naar het werk of school, of het uitzicht op verve-
lende of leuke ‘dingen van de dag’. Elk moment is
er een wat deel uitmaakt van jouw leven. Wat is er
verder allemaal gebeurt die dag, ontmoetingen,
activiteiten, invloed van het nieuws. Alles heeft een
indruk achtergelaten en het is zaak om vast te
stellen hoe dat je leven beïnvloed en hoe je daar
van kunt leren. Elke situatie vraag om jouw evalu-
atie zodat je bewust zult leven en ontwikkelen:
Kaizen, persoonlijke evolutie in een paar minuten
per dag.
Kaizen is zeer bruikbaar in coaching. Zowel bij per-
soonlijke begeleiding en als groeps-interventie.
Vaak wordt Kaizen toegepast bij verslaglegging en
dagboek registratie.
Bijzonder is ook de toepassing in het bedrijfsleven,
niet alleen als sociaal-liberale humane filosofie
maar voornamenlijk bij organisatie- en projectont -

KAIZEN - vervolg
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wikkeling waarbij de structuur van intensieve en
betrokken Feed-Forward en Feed-Back metho -
dieken zeer waardevol blijkt, zeker in de huidige
tijd. Maar dat is een ander verhaal.

Literatuur

‘Kaizen’, Masaaki Imai, Kluwer, isbn 90 201 2399 8
‘De kunst van Kaizen’,-Robert Maurer, De Kern,
isbn 90 325 1068 8
Wikipedia (Eng)
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen
‘The Psycholgy of APG’, -Michael Hall,
http://www.neurosemantics.com/psychology-of-
apg-now-available

Auteur

Jan Damen is internationaal master-trainer in NLP,
komt uit het bedrijfsleven en heeft uitgebreide er-
varing met I.T., interne bedrijfs-organisatie, man-
agement en opleidingen. Hij is lid van de NVNLP,
INLPTA, AvNLPP en Int.Enneagram Ass. Heeft in
1993 het instituut voor persoonlijke en zakelijke
ontwikkeling EduCare opgericht, voert de directie
en werkzaam als trainer/coach. EduCare: Oplei -
ding, opvoeding, zorg voor vorming middels train-
ingen en workshops op communicatief gebied.
www.educare.biz 

EduCare  Instituut voor persoonlijke en maatschap-
pelijke ontwikkeling

Training en Coaching middels:
Integrale NLP en Neuro Semantiek

Enneagram, RET, T.A., Big Mind
Integrale filosofie

www.educare.biz
info@educare.biz

013-5076234
Postbus 192 - 5110 AD - Baarle Nassau

CEO-Trainer Jan Damen
mobiel        0653542992

KAIZEN - vervolg
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PRIGOGINE,
HET BREIN
EN MEDITATIE
inzicht in het mechanisme van bewustzijnsverruiming

Wat heeft een wetenschapper
in de chemie te maken met
bewustzijn? 

Op het

eerste

gezicht
Maar uit de ontdekkingen van Prigogine hebben

wij nu een helder inzicht in het mechanisme dat
de verschuiving naar hogere niveaus van

bewustzijn bewerkstelligt.

door Prasadam

lijkt het misschien
wat vreemd . . .
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Prigogine, het Brein en Meditatie

Ilya Prigogine
Graaf Ilya Romanovich Prigogine
(Moskou, 25 januari 1917 – Brussel,
28 mei 2003) was een Belgische
chemicus wetenschapper en win-
naar van de  Nobelprijs in Chemie in
1977. Hij is in de eerste plaats be -
kend om zijn werk over dissipatieve
structuren, complexe systemen en
irreversibiliteit (onomkeerbaarheid).

Eerst wat wetenschappelijke achtergrond.

PRIGOGINE
De tweede wet van thermodynamica vertelt ons
dat bij een uitwisseling van energie een deel van
de energie uit het systeem verdwijnt. Als we een
machine als voorbeeld nemen zien we dat die een
deel van de aangeleverde energie zal consumeren
in de wrijving die ontstaat tussen de onderdelen,
en die dus niet aangewend kan worden voor pro-
ductieve doeleinden. Dit “verliezen” van energie is
een gegeven dat in de gehele kosmos plaatsvindt.
De machine van de kosmos zal dus op een zeker
moment “op” zijn, wat het einde betekent van het
heelal. Dit wordt de wet van de toenemende en-
tropie (algehele ontbinding, of degeneratie) ge-

noemd. Niets ontkomt aan deze uitputtingsslag.
Uiteindelijk houdt alles op te bestaan.

Maar, om ons heen kijkend, zien wij een heel
ander verschijnsel, juist het tegenovergestelde. In
een beweging die wij evolutie zijn gaan noemen,
zien wij een toenemende orde ontstaan, een orde
die juist leidt naar een telkens grotere complex-
iteit. Deze schijnbare tegenstelling bleef lang een
van de grote mysteries in de wetenschappelijke
wereld. 

In zijn studies naar thermodynamica stuitte de Rus-
sische Belg Prigogine op een verschijnsel dat hem
de Nobelprijs heeft opgeleverd. Wat Prigogine als
eerste opviel was dat de tweede wet van de ther-
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modynamica alleen geldt voor gesloten systemen.
Gesloten systemen bestaan helemaal op zichzelf,
onafhankelijk van welk ander systeem dan ook.
Systemen dus die tot op moleculair of welk ander
niveau dan ook, geen enkele uitwisseling hebben
met een ander systeem. Zulke systemen bestaan
alleen in onze imaginaire wereld. Zelfs een rots-
blok is in werkelijkheid onderhevig aan invloeden
van andere systemen, zoals o.a. klimatologische.
Prigogine liet zien dat levende systemen altijd
open systemen zijn, systemen die energievormen
uitwisselen met hun omgeving. Wij, als mensen
zijn open systemen. Wij nemen voedsel tot ons,
zuurstof, water, licht, informatie en geven andere
energie af, zoals warmte, afvalproducten, creatieve
producten, CO2, enz. 
Zolang open systemen een evenwichtige energie
uitwisseling hebben met hun omgeving zijn ze
gezond. Vandaar dat er altijd onzekerheden en
 bijsturingen voorkomen in open systemen –zoals
in geval van beïnvloeding van minder gezonde
krachten van buiten.

Prigogine ontdekte dat er twee mogelijkheden
voorkomen in het geval dat de ordeverstoring bin-
nen het open systeem té groot wordt. In het
eerste geval heeft het systeem geen verweer en
vervalt in entropie, met andere woorden, het
houdt op te bestaan in zijn vorm. De andere mo-
gelijkheid is dat een zelf-organiserend proces het
systeem naar een hoger, meer complex niveau van
organisatie tilt waar innerlijke orde wél gehand-
haafd kan blijven. Geordende structuren zijn een
onvermijdelijk product van situaties waarin het
evenwicht eerder verloren bleek. De structuren die

in dit proces verschijnen noemde Prigogine dissi-

pative structures -verkwistende, vrije structuren. Hij
liet ons met een briljante mathematische bewijs -
voering zien dat orde niet ontstaat ondanks dis-
orde, maar juist er dóór. En daarmee had hij de
Nobelprijs in zijn zak.

De meest karakteristieke eigenschap van dissi-
patieve structuren is dat zij het probleem van en-
tropie tegengaan door de entropie af te stoten, uit
te stoten, naar buiten het systeem. Door op deze
wijze de orde te bewaren, verkrijgen deze struc-
turen juist een vermindering in entropie, zodat de
netto entropie van het hele systeem (de dissi-
patieve structuur en diens omgeving) in wezen
vermeerdert, precies zoal de tweede wet van de
thermodynamica voorschrijft.

Evolutie kan worden omschreven als het mecha-
nisme dat van verstoringen binnen een open sys-
teem gebruik maakt om tot vernieuwde niveaus
van orde te geraken. Dit kan gezien worden als
een proces met structuren die zichzelf trans-

HET BREIN

Het menselijk brein is

een open systeem. Dat

wil zeggen dat ook het

brein een dissipatieve

structuur kent.

Prigogine, het Brein en Meditatie
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lijke wijze blijkt te passen in beheersbare struc-
turen, nu zij zijn geplaatst tegen de nieuwe achter-
grond van een verruimde orde. Ergo: weg
problemen.

In de evolutie is de mens het eerste open systeem
dat bewust is van zichzelf. Daarmee heeft hij voor
het eerst kijk op de evolutie, en dus ook op de
evolutie van zichzelf. Hiermee heeft hij ook in
zekere mate sturing gekregen op zijn eigen
verdere evolutionaire ontwikkeling. Kijk bijvoor-
beeld naar de ontdekking van de waarde van hy-
giëne, wat een gezonder, dus verder geëvolueerd
leven garandeert. Ook mentale evolutie is beïn-
vloedbaar. De geschiedenis laat hier vele voor-

beelden van zien. Mensen die zo ver zijn gekomen
in hun ontwikkeling dat wij ze traditioneel “ver-
licht” zijn gaan noemen. Voorbeelden die zo ver
zijn gekomen dat zij aan de uiterste grenzen van
bewustzijnsverruiming bleken te zijn aangeland.
Voorbeelden die zich hebben gepositioneerd áls
voorbeelden, en die zo inspirationeel bleken dat
kolossale bewegingen van enthousiaste gelovigen
de voorbeelden daadwerkelijk wilden navolgen: zij
wilden die evolutionaire ontwikkeling zelf ook
meemaken.
Uit al deze bewegingen, die religieuze, psycholo-

formeren tot nieuwe structuren van een grotere
complexiteit en diversificatie. Het is een zelf-or-
ganiserend evolutionair proces dat niet voorspel-
baar is.
Het menselijk brein is een open systeem. Dat wil
zeggen dat ook het brein een dissipatieve struc-
tuur kent. Input en neurologische processen die
 hierop ageren zorgen voor een constante opeen-
hoping van energieën die een uitweg zoeken via
mentale, fysiologische en andere kanalen. Ook in
het brein geldt: als er ongeveer evenveel energie
uit de hersenen afvloeit als er binnen komt, wordt
het evenwicht bewaard. Het brein werkt even-
wichtig en functioneel.

Maar wat gebeurt er nu wanneer er door aanvoer
van een té grotere hoeveelheid energie de nor-
male patronen van de dissipatieve structuren ver-
stoort? Wanneer zich bijvoorbeeld (mentale)
problemen voordoen die zoveel energie produ -
ceren dat er een overvloed ontstaat die niet meer
via de normale kanalen kan worden afgevoerd.
Anders gezegd, wanneer het evenwicht niet meer
gehandhaafd kan worden. Dan heeft het brein
ook twee mogelijkheden om daar mee om te
gaan. De eerste mogelijkheid is om in wanorde
disfunctioneel te worden: in entropie te vervallen,
wat meestal resulteert in een pathologische re-
gressie. De tweede echter is om in een totaal
vernieuwde structuur te springen naar een nieuw,
hoger niveau van zelforganisatie, in een hogere
orde van complexiteit, waar nieuwe ruimte bestaat
om op een volkomen vernieuwde wijze met de
problemen om te gaan. Dan blijkt dat, wat
voorheen problemen schenen, nu op een natuur -

e mens is het eerste
open systeem dat bewust

is van zichzelf

d
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gische en filosofische bewegingen, zijn instructies
tot ons gekomen die verwijzen naar technieken
die instrumenteel zijn voor het bereiken van die
ideale staat van bewustzijn. Dat zijn dus tech-
nieken die de hersenen in een staat van wanorde
zouden moeten brengen waar de normale dissi-
patieve structuren dermate verstoord raken dat
naar een nieuw equilibrium wordt gezocht om niet
tot totale entropie te vervallen. Ook hier zien we
evolutie gebruik maken van het introduceren van
verstoringen in het evenwicht zodat een nieuwe
orde op een hoger niveau een nieuw evenwicht
veilig stelt.

Wanneer een mens leeft met een instelling dat hij
liever een kalm beheersbaar leven leidt dat hem
zonder te veel ups en downs laat mee dobberen,
dan zal er weinig energie zijn balans kunnen ver-

storen. Maar wanneer hij open staat voor de evo-
lutionaire impuls, dus wanneer hij groeien wil, dan
verwelkomt hij de uitdagingen die zulke verstorin-
gen met zich meebrengen en het systeem een
kans geven om zich op een natuurlijke wijze te re-
organiseren naar een hoger niveau. Zo zien we dat
creatieve mensen, avonturiers, onderzoekers en
dergelijke juist niet zo’n rustig en beheersbaar
leven leiden, en zodoende meer open staan voor
vernieuwing en voor het onbekende.

Persoonlijke ontwikkeling betekent dan ook open
staan voor vernieuwing. Elk proces van persoon-
lijke ontwikkeling tracht de mensen bewust te
maken van de gelimiteerdheid van de bestaande
structuren door de confrontatie te stimuleren met
nog niet eerder gerealiseerde problemen die niet
via de bestaande structuren kunnen worden
opgelost. 

MEDITATIE

Prigogine, het Brein en Meditatie
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De BreinRitme Methode van mediteren, zoals
door Golven van de Geest wordt aangeraden,
maakt gebruik van karakteristieke eigenschappen
van de hersenenen, door via zelfreflectieve stimu-
leringen de beperktheid van de bestaande struc-
turen te herkennen. Dat is een eerste stap in de
aantasting van het equilibrium. De herkenning van
deze beperktheid houdt in dat de wijze van zelf -
identificatie binnen de status quo wordt aange-
tast. Dit, op zijn beurt leidt weer naar dat kritieke
punt vanwaar men zich via een quantumsprong
terugvindt op een nieuw niveau, een niveau waar
een totale, onverwacht nieuwe, verrijkte wijze van
zelf-herkenning is ontstaan.

Geen enkele andere vorm van zelfontwikkeling is
zo direct in zijn aanpak van het stimuleren van
deze vorm van zelfregulerende en zelforganis-
erende evolutionaire processen.
Een bijkomstigheid –maar wel een bijzonder
plezierige– is de uiterst gebruiksvriendelijkheid
waarmee de BreinRitme Methode dit groeiproces
in werking stelt. 

Zie ook
www.golvenvandegeest.nl,
www.abrightnewworld.nl,
www.breinritmemethode.nl 

Lit: The MegaBrain van Michael Hutchison
Thresholds of the Mind, van Bill Harris

is het geen tijd voor wat meer verdiep je meditaties eenvoudig met
INNERLIJKE RUSTTHETA HERSENGOLVEN

GEEN PILLEN, GEEN BIJWERKINGEN!
ga naar www.golvenvandegeest.nl

ONTDEK DE BREINRITME METHODE
ga naar www.golvenvandegeest.nl

Prigogine, het Brein en Meditatie
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Maar kennen we ook onze schaduwkanten, of herken-
nen we ze als we ze tegenkomen? We zijn ons bewust
van veel aspecten van onze persoonlijkheid, maar van
veel ook niet, want tegelijk met het ontstaan van het
ego bouwen we ook een schaduwkant op. Deze per-
soonlijke schaduw ontwikkelt zich op natuurlijke wijze in
ieder kind. 

Het ontstaan van onze schaduwkanten.
Toen we nog peuters waren blakerden we, zowel
lichamelijk als psychisch,van energie. We waren een lo-
gisch samenhangend geheel waarin alle denkbare per-

Praktisch
gezien
met Lya Perfors

LICHT OP JE SCHADUW

We kennen onszelf vanuit de manier waarop we ons leven vorm hebben

gegeven en vanuit de manier waarop we in het leven staan. We kennen onszelf door
wat we graag doen, maar ook door wat we juist niet graag doen en hoe we dat
laten merken. We kennen onszelf via de wijze waarop we in ons levensonderhoud
voorzien en in hoe belangrijk geld eigenlijk voor ons is. Daarnaast kennen we onszelf
ook in de manier waarop we met anderen omgaan, wat we daarin waarderen en
afkeuren. En verder ook nog in de manier waarop we ons laten inspireren, in de
waarden die we aanhangen en in wat en waar we wel en niet in geloven. 

soonlijkheidseigenschappen zonder uitzondering aan-
wezig mochten zijn... tot het moment dat onze ouders
ons lieten merken dat ze niet alle delen even ' leuk '
vonden. Dan zeiden ze bijvoorbeeld' doe toch eens
rustig '  ' daar ben jij nog veel te klein voor '  ' grote
jongens huilen niet ' of ' daar hoef je niet boos om te
worden '. En omdat de liefde van onze ouders ons
veel waard was, verborgen we al die delen in een
onzichtbare plunjezak. In de loop van de jaren werd
die plunjezak zwaarderen zwaarder, want niet alleen
ouders, maar ook de juf op school, broertjes en zusjes,
de akela en de voetbaltrainer hielpen een handje bij
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het vullen ervan. Ook in de puberteit gaan we door
met van alles in onze plunjezak stoppen. Alleen zijn het
dan niet de volwassenen die ons gedrag be- en vér -
oordelen, maar de eigen leeftijdgenoten. Tegen de tijd
dat we ons eigen leven vorm gaan geven hebben we
een aardige verzameling van ' wat we niet willen zijn '
bij elkaar gesprokkeld. 

Je persoonlijke plunjezak, die je op dit moment niet ter
beschikking hebt. Als je bijvoorbeeld denkt dat je je
gevoelens niet kunt uiten, niet speels, spontaan, cre-
atief, sociaal voelend of initiatiefrijk bent, is de kans
groot dat je die allemaal in je plunjezak hebt opgebor-
gen. Lang niet al die mogelijkheden en gevoelens, die
we hebben weggestopt omdat we opeen zeker mo-
ment de liefde van iemand niet wilden verliezen, zijn
ook echt negatief. Ongetwijfeld zitten er onhandighe-
den, onhebbelijkheden en neurotische trekjes tussen.
Maar je kunt ook onontwikkelde kwaliteiten, ja zelfs
 talenten en gaven in je plunjezak vinden. 

Reden genoeg om enige nieuwsgierigheid wakker te
maken. Als je je de totale persoonlijkheid voorstelt als
een bal, zoals de zon of de maan, dan snap je dat je die
niet op hetzelfde moment van alle kanten kunt bekij -
ken. Dat er een deel in de schaduw is wordt daarmee
zomaar logisch. Onze schaduw is een deel van ons en
hoort erbij ook al valt het buiten ons directe gezichts -
veld. Als we iets niet kunnen zien wil dat immers niet
zeggen dat het er ook niet is. 

Onze schaduwkanten nemen we vooral indirect waar,
bijvoorbeeld door signalen van buitenaf. Als je een felle
reactie op het gedrag van een ander of een groep
mensen in je op voelt komen in de vorm van een intens
gevoel van afkeer, verontwaardiging, irritatie, bewon-
dering en dergelijke, dan zou dat best eens een signaal
van je schaduw kunnen zijn. 

Die signalen kun je serieus nemen en bij jezelf onder-
zoeken.Wat je in een ander ziet is normaal gesproken
namelijk gewoon informatie, zonder lading. Als het een
sterk gevoel bij je oproept fungeert de ander opdat
moment voor jou als een soort spiegel. Je kunt die sig-
nalen gebruiken om communicatie met jezelf op gang
te brengen en te herstellen. Je leert jezelf op een an-
dere manier kennen doordat je aandacht besteedt aan
wat je diep van binnen over jezelf denkt, hoe je jezelf
ervaart en beoordeelt. 

Hierin ligt een kans om je verborgen eigenschappen,
gevoelens en vermogens weer toe te laten en te ac-
cepteren als delen van jezelf, zodat je er weer over kunt
beschikken.Het gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat je min-
der snel in de stress schiet, vrijer omgaat met anderen
en je zelfvertrouwen terug vindt. Licht brengen op je
eigen schaduw helpt je dus aan energie en het ver -
groot je vitaliteit en daarmee ook je levenslust! 

LYA PERFORS,
Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut
werkend met de vijf natuurgerichte principes
vanuit het Holistisch mensbeeld

Zie: http://www.therapieplan.nl/
Bel vrijblijvend 06 - 27324571
voor een kennismakingsgesprek

Licht op je Schaduw
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Boeken Boeken

Boekbespreking
door Henk van der Heide

The	  New	  Universe	  and	  The	  Human	  Future
bevat	  een	  up-‐to-‐date	  -‐	  toegankelijk	  geschreven,
wetenschappelijk	  onderbouwde	  beschrijving,	  met
prach9ge	  foto’s	  en	  illustra9es	  van	  de	  ontwikke	  ling
van	  ons	  universum	  sinds	  de	  Big	  Bang.	  De	  beschrij	  -‐
ving	  van	  de	  grootsheid	  van	  ons	  universum,	  en	  de
klaarblijkelijke	  juistheid	  van	  de	  Double	  Dark	  The-‐
ory,	  doet	  je	  in	  be–	  en	  vérwondering	  s9lstaan	  bij
het	  menselijke	  vermogen	  om	  een	  beeld	  te	  cre	  -‐
eren	  van	  dat	  grote	  onbekende	  dat	  wij	  als	  univer-‐
sum	  be9telen.	  Zie	  daarbij	  ook	  het	  verwachte
bestaan	  van	  donkere	  materie	  en	  donkere	  energie
om	  het	  ontstaan	  van	  galac9sche	  sterrenstelsels	  en
de	  toenemende	  expansie	  van	  het	  heelal	  te
beschrijven.	  Ook	  een	  uitleg	  van	  een	  specula9eve
theorie,	  de	  Eternal	  Infla+on van	  het	  moment	  vlak
voor	  de	  Big	  Bang:	  het	  ontstaan	  van	  ons	  universum
uit	  een	  soort	  Superuniversum	  geeH	  de	  idee	  dat	  er
geen	  einde	  is	  komt	  aan	  het	  streven	  van	  de	  mens
“om	  te	  willen	  begrijpen”.	  Dit	  concept	  van	  Eternal
Infla+on oppert	  de	  mogelijkheid	  voor	  specula9es
over	  bestaan	  van	  verschillende	  universums	  naast
elkaar,	  maar	  die	  voor	  elkaar	  onzichtbaar	  zijn.	  
Maar	  deze	  beschrijving	  van	  de	  ontwikkeling	  het
universum	  is	  voor	  mij	  geen	  reden	  om	  dit	  boek	  tot
een	  aanrader	  te	  kwalificeren,	  want	  er	  is	  natuurlijk
al	  ongelooflijk	  veel	  geschreven	  over	  dit	  thema.
Wat	  dit	  boek	  wel	  een	  “aanrader”	  maakt	  is	  mijns
inziens	  de	  beschrijving	  van	  de	  unieke	  posi9e	  van
de	  mens	  in	  dit	  universum	  als	  een	  intelligent,	  van
zichzelf	  bewust	  wezen.	  Het	  boek	  beschrijH	  hoe,
hoe	  wij,	  de	  mens,	  als	  het	  ware	  geboren	  werden
uit	  dit	  heelal.	  Wij	  bestaan	  uit	  sterrenstof	  en	  vol-‐
gens	  de	  schrijvers	  zou	  je	  kunnen	  stellen	  dat	  het
universum	  er	  is,	  opdat	  de	  mens	  in	  een	  lang	  evolu-‐
9onair	  proces	  van	  meer	  dan	  der9en	  miljard	  jaar

tot	  ontwikkeling	  kon	  komen.	  Voor	  zover	  we	  nu
kunnen	  kijken	  met	  onze	  instrumenten,	  onze	  tech-‐
nologische	  ogen,	  lijkt	  het	  zeer	  twijfelach9g	  of	  el	  -‐
ders	  in	  het	  heelal	  dezelfde	  guns9ge	  voorwaarden,
die	  zij	  Goldilocks-‐voorwaarden	  noemen,	  aanwezig
waren	  of	  nog	  zijn,	  om	  intelligent	  leven	  voort	  te
kunnen	  brengen.	  Een	  exo-‐planeet	  als	  de	  Aarde
met	  de	  voorwaarden	  dat	  daar	  intelligent	  leven
kon	  ontstaan,	  lijkt	  een	  vrij	  unieke	  plaats	  in	  te
nemen	  in	  het	  universum.	  Misschien	  zijn	  we	  wel
alleen.	  Dit	  hoeH	  geen	  nega9eve	  connota9e	  in	  te
houden,	  integendeel	  het	  zou	  ons	  -‐als	  mensheid-‐
bewust	  moeten	  maken	  van	  deze	  unieke	  posi9e,
en	  die	  van	  de	  Aarde	  in	  het	  universum.	  Dit	  houdt	  in
dat	  wij	  de	  verantwoordelijkheid	  hebben	  om	  dan
ook	  als	  dat	  intelligente	  brein	  van	  het	  universum
daadwerkelijk	  te	  func9oneren.	  
We	  leven	  in	  een	  uniek	  9jdsgewricht.	  Wij,	  de
mens	  heid,	  zijn	  in	  staat	  gebleken	  de	  voorwaarden
te	  veranderen	  waarin	  onze	  soort	  kan	  blijven
voortbestaan:	  	  noodzakelijke	  ecologische	  balan	  -‐
sen	  daartoe	  lijken	  blijvend	  te	  worden	  verstoord.
Ons	  brein	  maakt	  alles	  mogelijk;	  we	  staan	  pas	  aan
het	  begin	  van	  alle	  mogelijkheden.	  Het	  zou	  jammer
zijn	  het	  universum	  van	  haar	  poten9e	  tot	  verdere
ontwikkeling	  te	  beroven.	  Het	  universum	  heeH
betekenis	  en	  wij,	  de	  mens,	  geven	  dat	  eraan.

Een	  aanrader	  dus!	  

The New Universe and the Human Future
door Nancy Abrams en Joel Primack

ISBN 978-0-300-16581-1
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Niet alleen onze gezondheid, maar ook vermo-
gens als concentratie, creativiteit, graad van
ontspanning, geheugen enzovoort, worden posi-
tief beïnvloed door de eenvoudige beoefening
van mediteren of, anders gezegd, van “aandacht
schenken”. 
De ideeën die hier aan ten grondslag liggen
hebben wij aangereikt gekregen van de tradities
uit het verre oosten. Zij zijn inmiddels in onze west-
erse wereld zo aangepast aan onze levensvisie, dat
ze nu feilloos passen in onze culturele achter-
grond. De techniek van mediteren is zo eenvoudig
dat het de schijn kan wekken dat de resultaten
nooit zo spectaculair kunnen zijn als wordt
aangeprezen. Toch blijkt dat de praktijk van
mediteren een positieve invloed teweeg brengt
die het leven op een ongekend efficiënte wijze zal
verrijken. 

De meesten onder ons zijn gewend om ons
dagelijks leven te laten leiden vanuit de automatis-
che piloot. Onze gevoelens en emoties worden
meestal gestuurd door de omstandigheden
waarin wij ons bevinden. Onze reacties ontstaan
vaak uit onderbuikgevoelens, onze opinies uit
vooronderstellingen die wij al jaren koesteren. Het
blijkt enorm moeilijk te zijn om ons uit deze in-
gesleten gewoonten los te werken. En nu blijkt dat
zo’n eenvoudig toe te passen praktijk als de Brein-
Ritme-methode het juiste gereedschap is om pre-
cies dát te bewerkstelligen.

Mediteren is een methode die geestelijk en
lichamelijk welzijn bevordert en die niets kost.
Dat klinkt ons Nederlanders zeer ongeloofwaardig
in de oren. Toch is dit het geval.
Volgens een toenemende hoeveelheid weten-

waarom eigenlijk?

VRAGEN OVER MINDFULNESS

Mediteren en Mindfulness is in de laatste decennia een bijzonder populair in-
strument geworden bij mensen die hun persoonlijk welzijn belangrijk vinden.
Dat is ook niet verwonderlijk bij het lezen van de talloze studies en rapporten
die de positieve gevolgen van mediteren in kaart hebben gebracht. 
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schappelijk onderzoek is regelmatig mediteren
een van de beste methoden om van kwalen af te
geraken en om kwalen te
voorkomen. Door mediteren
wordt onze na tuurlijke balans
hersteld. Daarnaast stimuleert
meditatie onze geestelijke en
spirituele ontwikkeling.
Iedereen die zich de moeite
zou getroosten om die weten-
schappelijke gegevens te lezen zal versteld staan
van de weldadig effecten die mediteren op de
mens blijkt uit te oefenen.

Mediteren zou verplicht moeten worden op elke
school. In ieder bedrijf zou een meditatieruimte
moeten komen om werknemers de  kans te geven
zich even in stilte terug te kunnen trekken om zich
opnieuw op te laden met verse energie.

Mediteren is het medicijn dat de natuur ons aan-
reikt en dat overal goed voor is. Overal?

Ja, overal.
Daarom propageert het Brein-
Ritme Magazine dit prachtige
stuk gereedschap.

Maar wat is mediteren dan pre-
cies, en hoe moet je dat doen?

Mindfulness, mediteren, is stil zijn en niets doen.
Maar dan op een speciale manier.
Stil zijn en niets doen zijn we als goed geaarde
Nederlanders niet gewend. We hebben zelfs een
spreekwoord gemaakt dat ons vertelt dat niets
doen een soort van een zondig gedrag is.
“Ledigheid is des duivels oorkussen”, dus aan de
slag maar weer.
Toch is het stil zijn in meditatie een ander soort van

VRAGEN OVER MINDFULNESS

Mediteren zou
verplicht moeten
worden op elke
school, in ieder
bedrijf
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stil zijn dan die van ledigheid. Mediteren is
gewaarworden wat het stil zijn met je doet. Alert
zijn op wat er met je geest en je lichaam gebeurt
tijdens dat stil zijn. Open staan voor signalen die
lichaam en geest tijdens die momenten afgeven.

Mediteren is ontdekken dat rust en stilte in jezelf
te vinden is. Door te mediteren zul je ontdekken
dat allerlei verbeteringen in je leven verschijnen
omdat je lijf en je geest gezonder worden.
Mediteren betekent dat je creativiteit toeneemt.
Mediteren betekent dat je niet zo snel geïrriteerd
raakt en makkelijker met mensen om kunt gaan.
Mediteren betekent dat nieuwe interesses zich
aandie nen die bijdragen aan een vernieuwde, ver-

rijkte kijk op leven en gemeenschap. Mediteren
betekent dat je vanuit je eigen kracht je eigen
positieve ontwikkeling genereert.

Voor vragen over meditatie en mindfulness stuur
een mail naar:
magazine@golvenvandegeest.nl

VRAGEN OVER MINDFULNESS

Mediteren betekent vanuit je eigen kracht
je eigen positieve ontwikkeling genereren


