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overzicht	  
prefrontale	  cortex	  

4e	  gebied	  van	  MF:	  inzicht	  in	  
samenhangen	  

adem	  
hersenstam	  

1e	  gebied	  van	  MF:	  bewust	  van	  de	  
adem	  

lichaam	  
hersenstam	  

1e	  gebied	  van	  MF:	  bewust	  van	  het	  
lichaam	  

gevoel	  
limbisch	  systeem/amygdala	  
2e	  gebied	  van	  MF:	  bewust	  van	  
prettig,	  onprettig,	  neutraal	  

gedachte	  
neocortex	  

3e	  gebied	  van	  MF:	  bewust	  van	  de	  
werking	  van	  gedachten	  

criticus	  
neocortex	  

3e	  gebied	  van	  MF:	  bewust	  van	  
de	  werking	  van	  de	  criticus	  
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Basisoefening:	  	  
	  
Maak	  van	  elk	  gebied	  een	  kaart	  (A4)	  waar	  je	  op	  kunt	  gaan	  staan.	  
 

1. Verdeel	  de	  kaarten	  in	  de	  ruimte.	  
2. Word	  je	  bewust	  wat	  je	  nu	  in	  dit	  moment	  waarneemt.	  Als	  dat	  een	  gedachte	  is,	  

stap	  dan	  op	  de	  kaart	  ‘gedachte’.	  Neem	  waar	  hoe	  het	  hier	  voelt	  in	  je	  lichaam.	  
3. Word	  je	  opnieuw	  bewust	  wat	  je	  nu	  in	  dit	  moment	  waarneemt.	  Als	  dat	  een	  gevoel	  

is,	  stap	  dan	  op	  de	  kaart	  gevoel.	  Heb	  ook	  aandacht	  voor	  het	  lichaamsgevoel	  in	  
deze	  positie.	  

4. Word	  je	  gewaar	  wat	  er	  nu	  in	  je	  bewustzijn	  op	  de	  voorgrond	  is.	  Als	  dat	  een	  
lijfgevoel	  is	  ga	  dan	  op	  de	  kaart	  ‘lichaam’	  staan.	  Vertraag,	  en	  neem	  de	  tijd	  om	  de	  
sensatie	  van	  het	  lichaam	  wat	  langer	  te	  voelen.	  

5. Komen	  er	  tussendoor	  ook	  oordelen	  op?	  Ga	  dan	  staan	  op	  de	  kaart	  van	  de	  criticus.	  
Hoe	  voelt	  hier	  je	  lijf?	  	  

6. Ga	  zo	  verder	  in	  je	  onderzoek,	  terwijl	  je	  steeds	  van	  moment	  tot	  moment	  volgt,	  
wat	  de	  meeste	  aandacht	  trekt	  in	  je	  bewustzijn.	  

7. Ga	  zo	  nu	  en	  dan	  welbewust	  ook	  op	  de	  kaart	  ‘adem’	  en	  ‘lichaam’	  staan.	  Merk	  op	  
wat	  de	  aandacht	  voor	  deze	  twee	  gebieden	  doet	  met	  je	  gedachten,	  gevoelens	  en	  
de	  criticus.	  

8. Ga	  zo	  nu	  en	  dan	  welbewust	  op	  de	  kaart	  ‘overzicht’	  staan.	  Hoe	  voelt	  je	  lijf	  hier?	  	  
Merk	  op	  hoe	  het	  is	  	  als	  je	  al	  jouw	  ervaringen	  en	  bewegingen	  overziet.	  Ontstaan	  er	  
inzichten?	  En	  zo	  ja,	  welke?	  	  

9. Ga	  eventueel	  hierna	  zitten	  in	  meditatie,	  terwijl	  je	  dezelfde	  gebieden	  innerlijk	  
opmerkt.	  Wat	  komt	  jou	  nu	  tot	  bewustzijn?	  	  
	  

 
1e	  vervolg	  op	  de	  basis	  oefeningoefening:	  	  
Maak	  nu	  nog	  een	  vijftal	  kaarten	  met	  de	  volgende	  onderwerpen:	  Mild,	  vriendelijk,	  benieuwd,	  
open	  en	  moedig.	  	  

	  
Dit	  zijn	  mindfulness	  ‘kwaliteitskaarten’.	  	  Leg	  deze	  vijf	  kaarten	  aan	  de	  rand	  van	  je	  
opstellingsveld.	  	  
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1. Verdeel	  de	  oorspronkelijke	  zes	  	  kaarten	  opnieuw	  in	  de	  ruimte.	  
2. Word	  je	  bewust	  wat	  je	  nu	  in	  dit	  moment	  waarneemt.	  Als	  dat	  een	  gedachte	  is,	  stap	  

dan	  op	  de	  kaart	  ‘gedachte’.	  	  
3. Komt	  er	  een	  nieuwe	  waarneming	  in	  je	  aandacht?	  	  Stap	  op	  de	  erbij	  horende	  kaart.	  

Stap	  van	  kaart	  naar	  kaart	  n.a.v.	  de	  waarnemingen	  die	  je	  maakt.	  Doe	  dit	  een	  aantal	  
minuten	  lang	  en	  let	  bij	  elke	  nieuwe	  stap	  	  op	  het	  lijfgevoel	  en	  eventuele	  
veranderingen	  in	  het	  lijfgevoel.	  

4. Ga	  vervolgens	  kijken	  of	  je	  één	  van	  de	  kwaliteiten	  van	  de	  vijf	  nieuwe	  kaarten	  nodig	  
hebt	  bij	  je	  onderzoek.	  Komt	  er	  een	  kritische	  gedachte?	  Dan	  heb	  je	  die	  zeker	  nodig!	  	  
Kies	  een	  van	  de	  kwaliteitskaarten	  en	  leg	  die	  neer	  naar	  behoefte.	  Wil	  je	  ze	  dichtbij	  je	  
hebben?	  Of	  wat	  verder	  weg?	  	  

5. Wat	  gebeurt	  er	  als	  je	  één	  of	  meerdere	  kwaliteitskaarten	  inbrengt	  in	  je	  opstelling?	  
Neem	  de	  tijd	  om	  dit	  te	  observeren	  en	  voel	  hoe	  je	  lijf	  hierop	  reageert.	  

6. Sluit	  dit	  onderzoek	  af	  door	  op	  de	  kaart	  ‘overzicht’	  te	  gaan	  staan’.	  	  Hoe	  voelt	  dit	  in	  je	  
lichaam?	  

7. Wat	  valt	  je	  op,	  als	  je	  vanuit	  overzicht	  de	  opstelling	  en	  de	  ontwikkeling	  in	  de	  opstelling	  
beschouwt?	  

8. Sluit	  deze	  oefening	  eventueel	  nog	  af	  door	  te	  gaan	  zitten	  voor	  een	  meditatie.	  	  Merk	  
op	  hoe	  het	  is	  als	  je	  innerlijk	  kunt	  kiezen	  voor	  een	  van	  de	  kwaliteitskaarten.	  

 
2e	  vervolg	  op	  de	  basisoefening:	  
 

1. Verdeel	  de	  kaarten	  in	  de	  ruimte.	  
2. Onderzoek	  	  eerst	  enkele	  minuten	  zoals	  je	  in	  de	  basisoefening	  gewend	  was.	  
3. Ga	  nu	  schuiven	  met	  de	  kaarten.	  Hier	  enkele	  suggesties:	  

• Ga	  op	  de	  kaart	  ‘overzicht’	  staan.	  Wat	  voor	  een	  effect	  heeft	  het	  als	  je	  de	  kaart	  
‘criticus’	  verder	  weg	  legt	  of	  meer	  dichtbij?	  	  	  

• Ga	  op	  de	  kaart	  ‘overzicht’	  staan:	  Wat	  voor	  een	  effect	  heeft	  het	  	  als	  je	  de	  kaarten	  
‘adem’	  en	  ‘lichaam’	  dichtbij	  legt	  en	  ander	  kaarten	  verder	  weg?	  	  

• Staand	  op	  de	  kaart	  ‘adem’:	  Wat	  voor	  een	  effect	  heeft	  het	  als	  je	  de	  	  kaart	  ‘criticus’	  
pal	  voor	  je	  legt	  of	  juist	  naast	  je?	  

Varieer	  naar	  behoefte	  en	  ontdek!	  
4. Welke	  inzichten	  komen	  nu	  door	  dit	  spel	  tot	  bewustzijn?	  	  
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