Mindful Walk workshop: ’Meditatief wandelen’
Wandelen en mediteren gaan hand in hand bij Mindful Walk van Mindful Run® Nederland. Zowel
bij mediteren als wandelen gaat het om je lichaam en geest. Met de bewuste aandacht technieken
verbeter je onder andere je focus en concentratie. Je leert meer aanwezig te zijn in het ‘nu’.
Directe voordelen voor wandelaars zijn onder andere:
1. Verbeterde waarneming van het hele lichaam.
2. Verbeterde lichaamsbewustzijn. Dit helpt bij de ontwikkeling om het ‘innerlijke stemmetje’
te verslaan
3. Verbeterde ademhaling en adem controle
4. Verbeterde mentale focus
Wandelen is een hele fijne manier om je hoofd leeg te maken en bovendien om fit te blijven. De
combinatie met mediteren maakt dat je beter in balans bent, meer focus en concentratie krijgt en
minder piekert, doordat je meer in het moment leeft. Mindful Walk laat je ervaren dat je hier niet
altijd stil voor hoeft te zitten in de lotushouding. Mediteren kan op verschillende manieren.
Hieronder staan twee oefeningen die we toepassen binnen de Mindful Walk verder uitgeschreven,
zodat je deze in je eigen trainingen toe kunt passen.

1. Mindful Walk - Mindfulness Bodyscan Meditatie
De Mindfulness Bodyscan Meditatie vergroot je gevoeligheid en waarnemingsvermogen voor alle
sensaties die je in het hier en nu in je lichaam hebt. Spanning in ons lichaam is vaak de oorzaak voor
onrust in ons hoofd. Door Mindfulness voor je lichaam te ontwikkelen, kom je als het ware bij de
bron van onrustige gedachten. Bij de Mindfulness Bodyscan Meditatie scan je vanaf je tenen tot je
kruin je lichaam. Je observeert plekken in je lichaam waar spanning zit, let op je houding, bedankt de
verschillende delen van je lichaam voor hun diensten. Deze Mindfulness meditatie helpt bij het
aarden in je lichaam.
Waar moet ik op letten tijdens de Mindfulness bodyscan?
ü Blijf doorgaan, wat er ook gebeurt. Wees je bewust van je ervaringen, zoals het telkens
afdwalen van je aandacht, in slaap vallen, verveling, enz.
ü Dwaal je af, breng je aandacht dan vriendelijk en beslist terug naar waar je bent gebleven.
Oordeel niet.
ü De enige discipline die gevraagd wordt, is de bodyscan te doen. Er is geen falen, geen succes,
geen vaardigheid, waarna je moet streven. Wees open en nieuwsgierig.
ü Laat je verwachtingen los. Plant een zaadje in de grond door te doen. Zorg voor de juiste
omstandigheden en oefen met regelmaat.
ü Accepteer elk moment zoals het is. Wees opmerkzaam.
Voordat je aan bodyscan begint kun je jezelf eerst aarden met de neusademhaling. Als het ongemak
in je lichaam meer of minder wordt, merk dan de verandering op. Oordeel niet, laat gedachtes die bij
je opkomen los en probeer het ongemak niet te beïnvloeden. Met dit eenvoudige stappenplan kun je
beginnen met de bodyscan.
Ga rechtop staan (of liggen op de grond). Schouders iets naar achteren en voeten iets uit elkaar. Het
doel is met je gedachten de verschillende delen van je lichaam te scannen. Je ademt uitsluitend door
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je neus. Mocht je verkouden zijn dan kun je de mond gebruiken.
Probeer te ademen zonder adempauzes.
De volgorde is zo:
1. Linkervoet, voel de verschillende onderdelen van je voet: tenen, onderkant van je voet, de
bovenkant en je enkel.
2. Linkerbeen, scan vanaf de enkel naar boven. Wat voel je? Pijn, prikkel, kriebel of misschien
wel niets? Probeer denkbeeldig in je been te ademen (klinkt gek, maar het is het proberen
waard).
3. Als je rond heuphoogte bent gekomen doe je hetzelfde met je rechtervoet en rechterbeen.
4. Vanaf de heup scan je je bovenlijf, voorkant en achterkant, het buikgebied (probeer je
darmen eens te voelen), ga langzaam naar het midden van je rug en naar de voorkant, je
borst en vervolgens weer je schouderbladen en je oksels.
5. Ga nu naar de vingertoppen van je linkerhand, vervolgens de voor- en achterkant van de
handen, polsen, onderarmen rondom, de elle bogen, de bovenarmen, daarna de linkerkant
en tot slot de schouders.
6. Scan nu de nek, voorkant, achterkant en ga langzaam omhoog via de achterkant van het
hoofd, via de oren en bovenkant naar het gezicht. Voel je wangen, mond, neus, ogen en
ontspan.
7. Als afsluiting adem je 1 minuut heel bewust via je neus in en uit. Observeer je gedachten en
laat komen wat komt en laat gaan wat gaat.
8. Na 1 minuut bewust te ademen ga je richting je kruin en open je ogen en word je je weer
bewust van je omgeving.
Ons lichaam biedt ons een schat aan informatie over wat er allemaal te voelen en waar te nemen is.
Hiertoe doen we de bodyscan. Het is een oefening om een paar minuten geconcentreerd je aandacht
ergens bijhouden én het leert je beter stil te staan bij wat we in ons lichaam aan kunnen treffen.
Deze oefening is heerlijk om te doen voordat je start met een training of op het einde van je training.

2. Mindful Walk: Meditatie in beweging
Deze oefeningen kun je toepassen als je een wandeling aan het maken bent.
1. Wandel 5 minuten in stilte met neusademhaling en gedachten komen en gaan. Probeer
telkens terug te gaan naar je neusademhaling als je je bewust wordt van die gedachte en laat
de gedachte in een ballonnetje wegvliegen.
2. Wandel 5 minuten in stilte en focus je op wat je ziet.
3. Wandel 5 minuten in stilte en focus je op wat je hoort.
4. Wandel 5 minuten in stilte en focus je op wat je ruikt.
5. Wandel 5 minuten in stilte en focus je op wat je voelt
6. Wandel 5 minuten in stilte en focus je op de ademhaling via je neus. Probeer telkens terug te
gaan naar je neusademhaling als je je bewust wordt van die gedachte en laat de gedachte in
een ballonnetje wegvliegen.
Je zult tijdens deze oefening ervaren dat wanneer je de focus legt op één zintuig deze al snel
versterkt wordt. Je ziet meer, je hoort beter, je ruikt meer en je voelt beter. Je zintuigen gaan ‘open’
staan. En je bent volledig aanwezig in het moment. Focus op een zintuig heeft als gevolg dat je
minder gedachtes hebt over andere zaken. Een eenvoudige manier om je hoofd leeg te maken.
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Het is niet erg om gedachten te hebben. Je hebt namelijk altijd
gedachten. Maar als je je bewust bent van je gedachten, dan kun je
wel een keuze maken of je aandacht aan de gedachte wil besteden of dat het een gedachte is die je
kunt laten gaan. Functionele of fijne gedachten brengen je iets. Piekergedachten kosten energie. Als
je deze gaat herkennen, dan kun je ervoor kiezen om terug te keren met je aandacht naar de
neusademhaling. Je verlegt je focus, waardoor het piekeren afneemt.
Dianne Schutmaat
Mindful Run® Nederland
www.mindfulrun.nl
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