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Voor thuis l 2 
 
Oefen elke dag 15 minuten zittend op een stoel met het brengen van je aandacht naar je 
voeten. 
 
Gewoon zitten op een stoel en de aandacht bij je voeten houden. 
Zonder mobiele telefoon, zonder andere mensen of huisdieren in de ruimte.  
En zonder ontspanningsmuziek.  
 
Blijf dus elke dag oefenen. Belangrijk om te weten is dat je het niet goed of fout kunt doen. 
Het enige wat je hoeft te doen is het doen. 
 
De ene dag zijn er weinig gedachten, de andere dag zijn er een heleboel en heb je maar af en 
toe met je aandacht bij je voeten kunnen blijven. Dat is normaal.  
 
Belemmerende gedachten zullen, door ze niet meer te voeden met aandacht, met de tijd 
vanzelf afnemen. Je oefent jezelf in het geven van aandacht daar waar jij wilt, in dit geval dus 
je voeten. 
 
Maak in je dagboek (zet de datum erbij) een kort verslag van de gedachten die je tijdens de 
oefening hebt waargenomen. Welke gedachten kan je je nog herinneren? 
 
Categoriseer ze vervolgens in T-V-AM groepen. Schrijf voor elke waargenomen gedachten een 
‘T’ (toekomst), een ‘V’ (verleden) of ‘AM’ (andere mensen). 
 
Ook zou het kunnen gebeuren dat er een gedachte over het NU voorbijkomt. Bijvoorbeeld 
‘het regent’ of ‘de kat loopt over het parket’. Dat zijn gedachten die voortkomen uit de 
zintuigelijke beleving in het moment. Zet dan NU voor de gedachte. 
 
Soms weet je nog drie gedachten en de volgende keer tien. Kijk maar wat er komt en hang er 
geen waardeoordeel aan.  
 
Door het opschrijven word je je meer en meer bewust van de voorkeursgebieden in je mind 
zoals die er nu zijn. ‘Zit mijn mind meer in het heden of het verleden? Of bij andere mensen?’ 
 
Hallo kapitein! 
Ook geeft het de mogelijkheid om je gedachten steeds vaker te doorzien. Om vervolgens 
ruimte te voelen om terug te keren naar de binnenwereld en daarmee meer en meer in het 
hier-en-nu te verblijven. 
  
LET OP! Ga niet tijdens de oefening de gedachten proberen te onthouden, want dan is de 
mind weer met een ander spelletje bezig ; ) 
  



 
	

HOOFD- & HARTZAKEN 

 
 

2	

 
 
Naast 15 min op een stoel ga je jezelf vanaf nu oefenen om gedurende de dag, tijdens je 
normalen activiteiten, je aandacht bij je voeten te houden.  
 
Als hulpmiddel zet je een V op je schrijfhand. 
 
Zet je V elke dag weer op je hand. Leg een pen op je nachtkastje, naast je mobiele telefoon, 
naast je tandenborstel, crème, wax wat je dan ook elke dag gebruikt en zet een V.  
 
Laat de V als reminder voor je werken. Elke keer dat je hem ziet (en dat is vaak want hij zit op 
de hand die je het meest gebruikt) check dan even of je aandacht nog bij je voeten is, dus bij 
jezelf is. Of ga je volledig op in je gesprek, je werk, je bezigheid? Voel wat je doet en breng je 
aandacht weer naar je voeten.  
 
WEES MILD en ZET DOOR 
Vergeef jezelf onmiddellijk dat je aandacht was afgedwaald en breng hem terug. 
Keer op keer op keer op keer op ……… 
 
Je aandacht bewust leren gebruiken en inzetten is als het trainen van een spier, train je hem 
niet, dan is hij minder krachtig. 
 
HET RESULTAAT 
Door je aandacht te leren sturen worden gedachten niet meer continu gevoed. Met andere 
woorden je komt er steeds meer achter dat je onbewust en vaak ongewenst meegenomen 
wordt op een (regelmatig stress, onrust of angst veroorzakende) reis van het denken naar de 
toekomst, het verleden of anderen mensen.  
 
KOMENDE PERIODE 
De komende weken zal je merken dat het verblijven in de buitenwereld steeds korter wordt. 
De keuze om terug te keren in het hier-en-nu verschijnt vaker. 
 
Weer wat later zal je merken dat je ook een keuze ontstaat om wel of niet mee te gaan met 
een reis van het denken. Je aandacht in het heden is het automatisch verdwijnen in 
gedachten dan voor. Je ziet de gedachte als het ware aankomen. Er loopt geen energie meer 
weg door het onbewust verblijven in de buitenwereld.  
 
De kapitein blijft aan het roer.  
 
OEFEN ZE!  
 
 


