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Meditatie heeft mijn leven veranderd,
ik hoop die van jou ook!

MEDITATIECURSUS
INHOUD
• Voorblad

Pagina 1

• Index

Pagina 2

• Wat is meditatie?

Pagina 3-4

• Waarom mediteren?

Pagina 5

• Voordelen van meditatie. Pagina 6
• Hoe te mediteren?

Pagina 7-8

• Tips om te mediteren

Pagina 9

• Nawoord

Pagina 10

• Ruimte voor notities

Pagina 11

Opgesteld door Ron ten Voorde van Yogateaaching.nl

WAT IS MEDITATIE?
ONZE GEEST KOMT TOT RUST
We hebben allemaal weleens geprobeerd om in een kleermakerszit een
kwartiertje aan niks te denken. Maar wat is meditatie eigenlijk? Het is een
techniek waarmee we onze geest tot rust kan komen.
We kunnen een bepaalde staat van bewustzijn bereiken, die heel anders
is dan de staat waar we normaal in zijn. Dat betekent dat we door alle
lagen van onszelf heengaan en uiteindelijk bij die staat van volledig
bewustzijn kunnen komen. Mediteren is geen techniek, maar een manier
van leven. Meditatie betekent "stopzetting van het denkproces". Het
beschrijft een staat van bewustzijn wanneer de geest vrij is van
willekeurige gedachten en verschillende patronen.
Zo’n bewustzijn kan omschreven worden als een gevoel van stilte, rust of
gelukzalig gevoel. Meditatie hoort niet specifiek bij een religie, maar is wel
onderdeel van het Achtvoudige Pad binnen het boeddhisme. Ook de
neuropsychologie erkent de werking van mediteren, het is een proces
waarvan de stappen en gevolgen duidelijk kunnen worden gedefinieerd.
Je kan op allerlei manieren meditatie beoefenen, er is niet één juiste
manier. Zoals de bekende monnik Thich Nhat Hanh meditatie heel mooi
omschrijft:

“TO MEDITATE DOES NOT MEAN TO FIGHT WITH A PROBLEM.
TO MEDITATE MEANS TO OBSERVE.”
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EEN STUKJE GESCHIEDENIS
STATEN VAN MEDITATIE
Vele jaren geleden werd meditatie beschouwd als iets wat niet bedoeld was
voor moderne mens maar tegenwoordig is het erg populair geworden bij
jonge studenten, millenniums, jonge ouderen en zelfs gepensioneerden..
Gepubliceerde wetenschappelijke en medische artikelen hebben reeds de
vele voordelen aangetoond, maar het mag nog meer worden begrepen en
geïntegreerd in de maatschappij om ons dichter bij ons zelf te brengen
maar ook om de wereld te verlichten van kwaad en onrecht.
Traditioneel, de klassieke yoga-teksten, beschrijven dat om echte staten
van meditatie te bereiken men door verschillende stadia moeten gaan. Na
de noodzakelijke voorbereiding van persoonlijke en sociale codes, fysieke
beoefeningen, adembeheersing en ontspanning komen de meer
gevorderde stadia van concentratie, contemplatie, meditatie en uiteindelijk
samadhi. Maar dat betekent niet dat je een bepaald stadium moet
perfectioneren voordat je naar het volgende stadium kunt gaan. Om de
grote voordelen en uitwerkingen te ervaren is het toepassen van de eerste
stappen al voldoende.

"IN MEDITATIE LIGT GROTE SCHOONHEID."
Met regelmatige beoefening van een reeks technieken (tools) kan de
energie van lichaam en geest worden bevrijd en de kwaliteit van het
bewustzijn worden uitgebreid. Dit zijn geen verzonnen beweringen maar
worden onderbouwt door honderden studies van over de hele wereld.
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WAAROM MEDITEREN?
WAKKERE MOMENTEN
Wie kent ze niet? De wakkere momenten in ons leven waarbij onze geest
bezig is met een voortdurende interne dialoog waarin de betekenis en
emotionele associaties van de ene gedachte de volgende trigger.
Voorbeeld:
We horen een fragment van muzieknummer en plotseling denken we na
over de eerste keer dat we dit liedje met een oude liefdes vriend of vriendin
hoorden en misschien hoe die relatie eindigde. Als we nog steeds de
emotionele pijn over dat einde voelen, kunnen die gevoelens op bubbelen
en kan onze geest veranderen in kritiek, verdriet, zelfmedelijden, of zorgen
brengen over de toekomst.

“IN DE STILTE KUN JE BETER HOREN.”

De hele dag door draait onze geest verhalen over ons werk, onze
gezondheid, onze financiën, onze familie, of die grappige blik die de
winkelbediende ons gaf. Vaak zijn we ons niet eens bewust van de interne
eindeloze soundtrack in onze geest en toch is het de grootste bron van
stress in ons leven. Hoewel de geest in staat is om levensbevestigende
verhalen te creëren, heeft het wat neurowetenschappers een negativiteits
vooroordeel noemen, een neiging om meer aandacht te besteden aan
negatieve ervaringen dan aan positieve.
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DE VELE VOORDELEN VAN MEDITEREN
OPTIMALE GEZONDHEID, GEESTELIJK EN FYSIEK
Meditatie is een van de beste instrumenten die we hebben om de negatieve
vooringenomenheid van de hersenen tegen te gaan, geaccumuleerde stress
los te laten, positieve ervaringen en intenties te bevorderen en te genieten
van de rust van het huidige moment.
Vele onderzoek heeft aangetoond dat het hebben van een regelmatige
meditatie ritme tastbare voordelen oplevert voor de geestelijke en
lichamelijke gezondheid, waaronder:
bevordert slaap
vermindert angst
vermindert stress
verlaagt hoge bloeddruk
is goed voor je creativiteit
geeft meer zelfvertrouwen
zorgt voor een helder hoofd
maakt je rustig / zorgt voor rust
zorgt voor een beter immuunsysteem
zorgt dat je je beter kunt concentreren
het heeft een positief effect op je relaties
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HOE TE MEDITEREN?
STAP 1 T/M 4
1.Vind je meditatieplek
Dit moet een privéplek zijn die vrij is van externe verstoringen. Je moet
jezelf er veilig, rustig en comfortabel in voelen. Als je een slaapkamer voor
jezelf hebt, is dit waarschijnlijk de meest geschikte plek in het huis. Nadat je
de plek hebt uitgezocht, maakt de ruimte eromheen schoon. Verwijder
rommel die in de buurt liggen.
2. Zit in een comfortabele positie
Er zijn verschillende aanbevelingen over zitposities, zoals de lotushouding,
zitten op een kussen, enz.. Met alle goede bedoelingen en subtiele
verschillen kan dit er ook voor zorgen dat je het een gedoe vind en er
uiteindelijk niet toe komt om te mediteren. Daarom is zitten op je bed of op
een stoel een prima alternatief. Vind een positie die voor jou het meest
comfortabel is.
Op een stoel is ook prima, sterker nog, het is een goede optie als je vaak een
gevoelloosheid in de voeten ervaart door het zitten in kleermakerszit.
Welke houding je ook kiest, ga rechtop zitten om de energiestroom te
vergemakkelijken. Ik raad niet aan om te gaan liggen (d.w.z. de
slaaphouding) om te mediteren, omdat het meestal de slaap opwekt in
plaats van je in een staat van wakkerheid blijft.
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HOE TE MEDITEREN?
3. Maak je geest leeg
Ga dan gewoon zitten en observeer je ademhaling. De ademhaling heeft
verschillende punten of onderdelen waar jij je aandacht op kunt richten.
Gewoon observeren, maak het niet groter. Enerzijds wil je de controle
loslaten om iets te bereiken en aan de andere kant zet jij je wil in om
gefocust te blijven. Daarom lukt het bij de meeste mensen niet om vanuit
een boekje te leren mediteren maar is de ondersteuning van een
ervaringsdeskundige nodig als support en bij specifiek vragen voor of na
een meditatie.
Veel mensen die niet bekend zijn met meditatie hebben het idee dat ze zich
in meditatie moeten bedwingen om niet te denken en al hun mentale
gedachten te blokkeren. Het is echt het tegenovergestelde. Je gedachten
zijn niet het probleem, deze geloven maakt dat je er in mee gaat.
Uiteindelijk neem je de rol van passieve toeschouwer op je en observeert ze
vanuit een helikopterview of verdwijnen ze zoals ze kwamen.
4. Einde van de meditatie
Wanneer je klaar bent met je meditatie, ga dan langzaam met je aandacht
terug naar je lichaam. Begin met het aanwezig zijn van de fysieke realiteit
om je heen. Dit kan 15~30 seconden duren, of hoe lang jij nodig hebt voor
deze stap.
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WAT HELPT OM TE MEDITEREN
HIER ZIJN MIJN 12 MEEST GEBRUIKTE TIPS & TRICKS
1. Twee minuten meditatie
2. Tel je ademhalingen
3. Mediteer als eerste in de ochtend
4. Het hoeft niet perfect
5. Observeer je gevoelens
6. Bekijk je gedachten met een open blik
7. Blijf bij jezelf
8. Het gaat niet om je hoofd leegmaken
9. Maak je niet druk om fouten
10. Beleef de emotie eens wel
11. Wissel af door te focussen via verschillende zintuigen
12. Zet een timer of wekker

“WARE MEDITATIE IS NIET HET ONTSNAPPEN AAN HET LEVEN, HET IS
VOLLEDIG AANWEZIG ZIJN BIJ ALLES WAT ER IS, INCLUSIEF HET
ONGEMAK EN UITDAGINGEN.”
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MEDITATIECURSUS
RON TEN VOORDE - 2021
Deze cursus is tot stand gekomen na eigen
opleidingen, cursussen, inzichten en vele
meditatie momenten. Ik gebruik deze kennis
dagelijks voor mezelf en mijn werk als
yogadocent/coach en hoop dat jij iets hebt geleerd
waardoor jou leven moeiteloos en vrij is.
Mijn zoektocht naar een lichter leven heeft naast de
meditatie op vele gebieden kennis gebracht die ik met
jullie wil delen. Mocht jij ook vastlopen met iets waar je
zelf niet uitkomt, neem contact me op om helderheid
en ruimte te creëren op alle lagen die op jou van
invloed zijn.

Ron ten Voorde - Yogateaching
Yoga & meditatie docent, ademtherapeut en
bewustzijns coach.
Website: www.yogateaching.nl
Mail
: ron@yogateaching.nl
Tel
: +31(0)6 53 44 50 01
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Ruimte voor aantekeningen

