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BEAUTY

Meditatie is gezond, blïkt uit veel

ondezoeken, Reden genoeg om

het eens te proberen, En gelukkig:

heel ingewikkeld is het allemaal niet.

Eenvoudig gezegd is meditatie het

creëren van een ontspannen bewusDijns-

toestand van zowel lichaam als geest.

Meditatie'kan helpen tegen stress en

spanning. Het is niet voor niets dat in

onze drukke maatschappij steeds meer

mensen er nieuwsgiaig naar zijn. Medi-

teren is gelukkig niet moeilijk, een paar

minuten oeÍenen per dag zorgt al voor
resultaat. Regelmaat is wel belangrijk.

Medrteer minimaal vijÍtot tien minuten en

maak dat tot een dagelijks diued, net als

de hond uitlaten oÍ ontbijten. Regelmatig

mediteren kan he2dfde effect hebben

als op vakantie gaan: goed uitrusten en

anders tegen het leven aankijken.

Waarom proberen?
Meditatie gaat eruan uit dat het lichaam

een verlengstuk is van de geest. Als

we sierke emoties ervaren, reageert

ons lichaam daar ook op. Ondezoek
wijst uit dat de voordelen van meditalie
groot zijn: het verlaagt de bloeddruk,
de hartslag daalt en de spierspanning
loopt terug. Kortom, we ontspannen

en eryaren minder stress. Daarnaast
verhoogt het de concentratie van het
'gelukshormoon' endorfine en het

hormoon DHEA, dat stressverlagend
wedd en is het een oppepper voor
ons immuunsysteem.

Mediteren kun je leren
Stap 1 Ga op een stoel of medi-

tatiekussen zitten met de benen
gekruist. Rechte rug, de handen

rusten op de bovenbenen of in de

schoot. De armen hangen losjes

en de schouders zijn ontspannen.

Stap 2 Laat alle gedachten,

emoties, gevoelens en dagelijkse

beslommenngen achter. Breng

de aandacht naar het lichaam.

Stap 3 Concentreer nu op de

ademhaling en voel de lucht-
stroom die door de neus in en

uit stroomt. Voel de adem in de

borst en in de buik.

Stap 4 Blij{ aandachtig ademha-
len. Keer bij elke afleiding rustig

met de aandacht terug naar het

volgen van de adem.
Stap 5 Probeer gedachtes van

commentaar op het verloop van

het mediteren te voorkomen.

Het is goed zo!

Stap 6 Open na enige tqd

(min. 10 minuten) de ogen en

rond de meditatie af.

,r' ili: Kalmte en geluk kunnen

alleen gedijen als je in het hier en

nu leeft. Meditatie helpt daarbij.

EEilI SÏAPJE VERDER
Sommige mensen voegen iets

toe aan de meditatie. Bijvoor.

beeld door de ademhaling te
tellen, ter ondersteuning van de
concentratie. OÍ door een beeld

van een vlam voor de geest te
halen, te visualiqeren. Een

andere bekende methode is de
bodyscan, waarbij in gedachten

van top tot teen langs het hele

lichaam wordt gegaan. Even

aandacht voor elk lichaamsdeel,

dat dan weer los wordt gelaten.

Dit bevordert de opmerleaam-
heid voor het lichaam en werkt
ontspannend"

Voor Éevorderden
Toe aan de volgende stap?
Transcendente meditatie is een

diepe vorm van mediteren die

zeer succesvol is, zo blijkt uit

meerdere wetenschappelijke

ondeaoeken. De techniek is
niet ingewikkeld, waardoor veel

mensen er baat bij hebben.
www.tdmnoordholland.nl
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'De belangriikste verandering die
meditatie mii heeft gebracht, is ne9atieve

gedachten vervangen door positieve'
David Michiet in Rennen, vliegen, mediteren (uitgeverij Forum)

ELIG DAG EVEN DOEN
Beginnen met mediteren, vraagt om wilskracht, Probeer elke dag een vast trldstip vrij te
houden voor de oefening. Kies een moment dat goed voelt en in de dag past en probeer

uit wat het beste bevalt; voor sommigen is mediteren een Íis begin van de dag, anderen

doen het liever 's avonds, om tot rust te komen voor het slapen. Kies een vaste, rustige plek.

,' Meditatie mensen geduldiger

en vriendelijker maaK? * Dage-
lijkse oeÍening bezorgdheid en

angst doen afnemen? r Het voor
een 'jeugdiger' uiterlijk zorgt,

omdat de spieren ontspannen?
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