
Stappenplan: 
Welke meditatie 
past bij jou? 

Vind de meditatie die voor jou werkt 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Vind de meditatie die bij 
jou past. 
Er bestaan heel veel vormen van meditatie. Wat voor 
de ene persoon werkt, kan voor een ander helemaal 

niet werken. Het allerbelangrijkste is dat je iets vindt 

wat voor jou werkt en bij jou past. Maar hoe weet je 
welke vorm van meditatie voor jou werkt? In dit 

whitepaper vind je ook een stappenplan om je te 
helpen dit inzicht te verkrijgen.

Uitgangspunten voordat je bepaalt welke meditatie 
bij jou past
Hieronder vind je een stappenplan om jou te helpen bepalen welke 
meditatie bij jou past. Eerst een aantal uitgangspunten.

De meditatie is toegankelijk voor jou
Het belangrijkste is dat je in eerste instantie een meditatievorm 

kiest die op dit moment bij je past en dichtbij je staat. Het mag 
toegankelijk zijn voor jezelf. Als het te ver van je af staat kan dit je 

wellicht afschrikken en ervan weerhouden om te mediteren, en ook 

vol te houden. Daar zit namelijk de crux. Om echt de voordelen van 

mediteren te ervaren is het fijn dit op regelmatige basis te doen. 

Net als met sporten, hoe meer je traint hoe ‘fitter’ je wordt. Maar 
ook geldt, overtrain je niet. Zoek naar de balans in je eigen 

meditatie. Uiteindelijk weet en voel jij wat 

het beste voor je is. 
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Tip! 
Maak het jezelf makkelijk! Het 

hoeft niet moeilijk te zijn, je mag 
best de makkelijke weg kiezen. 

https://www.facebook.com/houseofawarenesscom
http://www.houseofawareness.com
https://twitter.com/houseofawarenes
https://www.facebook.com/houseofawarenesscom
https://www.instagram.com/house_of_awareness/
https://twitter.com/houseofawarenes
https://www.instagram.com/house_of_awareness/
http://www.houseofawareness.com
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Jouw ervaring telt
Het gaat er niet om welke meditatie andere mensen fijn vinden, 

maar wat voor JOU werkt. Ervaring levert je het meeste inzicht op. 

We kunnen van alles vertellen over meditatie en je kunt er 

eindeloos over lezen, maar uiteindelijk kan alleen je eigen ervaring 
je inzicht geven. Je moet het voelen. Doe een bepaalde meditatie 

voor een bepaalde tijd en zie wat dit met je doet. Hoe voel jij je 

erbij? Merk je verschil in je lichaam en/of emoties? Dit kan 

overigens ook verdriet en weerstand zijn. Ren daar niet in eerste 

instantie voor weg. Het kan goed zijn dat mediteren van alles 
losmaakt. Dit voelt in het begin niet altijd even ‘leuk’, maar kan 

juist goed zijn. Geluk en ontspanning krijgen juist de ruimte als we 

weerstand, woede en verdriet loslaten. Ook daar is meditatie een 

goede tool voor. 

Ga op onderzoek uit en vraag hulp
Conclusie, ga op onderzoek uit en probeer verschillende vormen 

van meditatie. En ga ook op zoek naar verschillende personen die 

je daarin kunnen begeleiden. Wat de één een fijne stem vindt, vindt 

de ander niks. Ook daarin kun je verschillende proberen. In onze 
online cursus Leren Mediteren maak je kennis met 5 soorten 

meditaties. 
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http://www.houseofawareness.com
https://twitter.com/houseofawarenes
https://www.facebook.com/houseofawarenesscom
https://www.facebook.com/houseofawarenesscom
https://academy.houseofawareness.com/p/leren-mediteren-in-40-dagen
http://www.houseofawareness.com
https://www.instagram.com/house_of_awareness/
https://twitter.com/houseofawarenes
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Een stappenplan om de meditatie te vinden die bij 
je past
Om mediteren in je systeem te krijgen is het fijn om een vorm te 
vinden die bij je past. Maar denk daarbij niet alleen aan de 

inhoudelijke vorm van mediteren, ook aan de vorm van alles erom 

heen. Wanneer, waar en hoe je het doet zijn allemaal elementen die 

van belang zijn! 

Stap 1. Stel jezelf de volgende vragen
Wanneer je begint met mediteren en verschillende vormen 

probeert stel jezelf dan de volgende vragen. Je kunt per 

meditatievorm onderstaande vragen aan jezelf stellen en 
beantwoorden. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met een 

ademhalingsmeditatie. Hier vind je een ademhalingsoefening die 

je kunt gebruiken als meditatie.

Vraag 1: Hoe voel ik me na de meditatie?

Vraag 2: Wat roept de meditatie in me op? 

Vraag 3: Wat vind ik fijn in deze meditatie, wat vind ik niet fijn 
in deze meditatie? 
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https://www.facebook.com/houseofawarenesscom
http://www.houseofawareness.com
https://twitter.com/houseofawarenes
https://twitter.com/houseofawarenes
https://www.instagram.com/house_of_awareness/
http://www.houseofawareness.com
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https://houseofawareness.com/oefening/kom-in-balans-met-deze-harmoniserende-ademhalingsoefening/
https://www.instagram.com/house_of_awareness/
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Vraag 4: Is er weerstand om deze meditatie te doen?
Zo ja, waarom? En is deze weerstand leerzaam en nuttig? Of zit de 

weerstand me alleen maar in de weg?

Vraag 5: Ervaar ik een gevoel van ontspanning?
Geef eerlijk antwoord, het is alleen voor jou. Je hoeft niets te 

bewijzen! Als het werkt: top! Werkt deze vorm of manier niet, dan 

ga je op zoek naar een andere vorm.

Vraag 6: Om welke meditatie vraagt mijn gevoel?
En dit is misschien wel het belangrijkste. Soms is het niet uit te 

leggen, maar heb je een bepaald gevoel. Als je nu op basis van je 

gevoel ‘moet’ kiezen, welke meditatie voelt dan het beste?
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Stap 2: Bepaal wanneer de beste tijd is voor jou om 
te mediteren
Wij raden aan om zowel in de ochtend als in de avond tijd te 
maken voor jezelf aan de hand van een meditatie, al is het maar 

drie minuten. Wanneer je opzoek gaat naar een meditatiemoment 

dat bij je past is het fijn om een moment te 

kiezen dat voor jou werkt. Kies een moment 

op de dag waarop jij daadwerkelijk tijd kan 
vrijmaken. In theorie kun je altijd tijd voor 

jezelf vrijmaken, maar in de praktijk is dat 

vaak anders. En ook is ieders bioritme 

anders. 

Bedenk welk tijdstip voor jou het beste werkt en waarom. Zet dit 
tijdstip daarna in je agenda.

Stap 3: Vind de beste plek voor jou om te mediteren
In essentie kunnen we overal mediteren, van in bed tot in de bus. 

Maar toch helpt het - om het in je systeem te krijgen - als je een 

vaste meditatieplek creëert. Op een gegeven moment krijg je dan 

ook een ‘pavlov effect’. Je voelt je automatisch rustig als je hier 

gaat zitten, doordat deze plek direct geassocieerd is met 
mediteren. Door een vaste plek te hebben neem je het mediteren 

en jezelf serieus en maak je het jezelf makkelijker om te gaan 

zitten. Je wordt minder snel afgeleid en je 

kunt beter focussen. 

Richt een plek in die voor jou werkt.
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Tip! 
Besef dat deze afspraak met jezelf 

net zo belangrijk is als een 

afspraak met een ander.

Tip! 
Het kan helpen om op de plek wat 

spullen neer te zetten die jij prettig 
vindt en associeert met fijne 

herinneringen. Denk hierbij aan 

kaarsen, foto’s, sieraden of wierook. 

https://twitter.com/houseofawarenes
http://www.houseofawareness.com
http://www.houseofawareness.com
https://twitter.com/houseofawarenes
https://www.instagram.com/house_of_awareness/
https://www.facebook.com/houseofawarenesscom
https://www.facebook.com/houseofawarenesscom
https://www.instagram.com/house_of_awareness/
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Stap 4: Bepaal de regelmaat waarmee je gaat 
mediteren
Natuurlijk geldt: hoe vaker je mediteert hoe makkelijker je in 
dieper contact komt met jezelf. Maar nog belangrijker is dat je het 

met regelmaat doet. En als dit betekent dat je het (in eerste 

instantie) op drie minuten per dag houdt, dan is dat top! Maak 

mediteren een integraal onderdeel van je leven. Daarvoor is het 

essentieel dat je ‘de brug’ om het te doen niet te lang maakt. Je kan 
beter kleine stappen nemen, dan lukt het en is het leuk. Wees 

realistisch voor jezelf en daag jezelf om de zoveel tijd dan weer uit. 

Heel veel succes! En als je wilt leren mediteren in 40 dagen, dan 

kun je je hier aanmelden voor onze online cursus, en dan kun je 
vandaag nog beginnen. 
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Wij geloven dat als je connected bent  
met jezelf, alles goed is. Bij ons vind je 

(spirituele) tools en coaching om  
je hierbij te helpen.

www.houseofawareness.com
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