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Het verhaal achter dit boek
Wat doet mindfulness met ons brein? Kan kennis over ons brein onze meditaties
ondersteunen, gemakkelijker of zelfs eﬀectiever maken? Deze vragen houden me al
vele jaren bezig en zijn de inspiratiebron voor dit e-boek.
Het begon met het lezen van boeken zoals ‘Boeddha’s Brein’ van Rick Hanson en
‘De Mindful Therapeut’ van Daniel Siegel. Ik vond het fascinerend te merken dat de
neurowetenschappen bevestigen wat de boeddhistische psychologie al meer dan
2500 leert en toepast. En…ik ging de breinkennis direct testen door in mijn
meditaties de nieuw verworven kennis toe te passen. Ik was direct enthousiast!

Testfase
Vervolgens bood ik de nieuwe brein-meditaties ook aan de studenten van onze
opleidingen* aan. Ook bij hun veel enthousiasme zowel over de kennis als over de
toepassing. Vervolgens begon ik hierover blogs te schrijven, omdat ik het
vermoeden had dat niet alleen onze studenten hier plezier aan beleven maar ook alle
mensen die in een of andere vorm mindfulness beoefenen of professioneel
toepassen. En ook dat klopte. Op de sociale media laten mensen steeds weer
weten, hoe kennis over het brein bijdraagt aan plezier en kundigheid in het
beoefenen van meditatie.
De oefeningen die je in deze blogs tegenkomt zijn dus vele malen getest en goed
bevonden! Ik hoop dat je er veel (oefen)plezier aan beleeft!
Dorle Lommatzsch

* De Academie voor Open Bewustzijn geeft diverse opleidingen en trainingen op het gebied van
mindfulness, mindful coaching, communicatie en mindful management.
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Inleiding
Je brein veranderen via mindfulness
Door de neurowetenschappen weten we dat de eﬀecten van meditatie geen fantasie
zijn. Er vinden daadwerkelijke veranderingen plaats in ons brein. Dit e-boek neemt je
mee in de fascinerende wereld van deze veranderingen. Door een mindfulnesstraining
worden netwerken in je brein ontmanteld, er worden nieuwe neuronale netwerken
gecreëerd en verfijnd, en er worden netwerken met elkaar verbonden, die eerder niet
(goed) met elkaar samenwerkten. Afhankelijk van de focus en de training die we in
meditatie toepassen. We worden slimmer, blijven dichter bij onszelf en zijn beter
afgestemd op onze omgeving. Levenskracht en veerkracht nemen toe.

Eigen scheppingskracht
Breinkennis brengt bovendien helderheid over wat we moeten accepteren en waar onze
eigen scheppingskracht begint. Onze innerlijke criticus zucht en is opgelucht. Want
door breinkennis leren we dat we niet verantwoordelijk zijn voor onze gedachten,
emoties en ervaringen. Wél hoe we hierop reageren en welk deel van ons brein we
hiervoor moeten aanspreken om die verantwoording op te pakken. Door breinkennis
hebben we meer begrip, meer motivatie en meer vaardigheid om ons brein in een
richting te leiden die ons en daardoor ook onze relaties goed doet.

Hoe dit boek te gebruiken
De 12 blogs behandelen thema’s die goed aansluiten bij thema’s uit de 8-weken
training MBSR (Mindfulness- Based Stress Reduction) en MBCT (Mindfulness-Based
Cognitive Therapy). Het zijn pareltjes uit ons lesprogramma* die net een iets andere
aanpak, werkvorm en uitleg geven aan thema’s die je in een mindfulnesstraining vindt.
Omdat ze als blog zijn geschreven is iedere blog een enigszins afgerond geheel. Je zult
daarom soms herhalingen tegenkomen, die jou als lezer reeds bekend zijn. Maar even
herhalen is niet verkeerd voor ons brein!
Aan het eind van iedere blog vind je een link naar een audio-of
videomeditatie om direct zo’n brein-meditatie zelf te doen.
Achter elke blog kun je bovendien een notitie vinden bij welke les
uit de 8-weken training de blog het best aansluit.

Voor de mindfulness-trainer

Ben jij mindfulness-trainer? Dan kan zo’n blog een leuke variatie of aanvulling zijn op je
lessen. Of de basis vormen voor een thema bij een terugkomdag of vervolgtraining. Ik
ben benieuwd wat jij ontdekt. Wil je het delen? Laat het me weten!
Hartelijke groet
Dorle Lommatzsch
* De Academie voor Open Bewustzijn geeft diverse opleidingen en trainingen op het gebied van
mindfulness, mindful coaching, communicatie en mindful management.
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1. Mindfulness en de drie lagen in ons brein
Een mindfulnesstraining is een aandachtstraining. Een aandachtstraining die niet focust
op de inhoud van ons innerlijk leven maar op het functioneren van onze aandacht zelf.
Niet het 'wat' maar het 'hoe' krijgt in een mindfulnesstraining alle aandacht.
Hoe ziet dit eruit?

DRIE GEBIEDEN VAN AANDACHT
We leren observeren hoe onze aandacht zich beweegt van onderwerp naar onderwerp.
Daarbij kunnen we grofweg drie gebieden onderscheiden: het opmerken van gedachten,
het opmerken van emoties of stemmingen en het opmerken van lichamelijke en
zintuiglijke sensaties. Door deze drie gebieden te observeren, leren we samenhangen
kennen. Met nieuwsgierigheid volgen we hoe een gedachte een stemming produceert en
hoe daar weer lichaamsreacties op volgen. Of we observeren dat we een
lichaamssensatie hebben en dat we hierop reageren met een beoordeling of een verhaal.
Lichaamswaarnemingen, emoties en gedachten beïnvloeden elkaar constant.

DRIE LAGEN IN ONS BREIN
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Ook in ons brein bestaan deze drie gebieden.
Ons lichaamsgevoel is verbonden met de hersenstam – ook het reptielenbrein genoemd.
Onze gevoelens of emoties zijn voornamelijk verbonden met de tweede laag, die hierop
opbouwt: het limbische systeem, oftewel ons zoogdierenbrein.
Ons denken is verbonden met de neocortex, de derde laag in onze hersenen, die zich
ontwikkeld heeft opbouwend op de twee eerste lagen. Het is het unieke brein, dat wij
mensen bezitten.
Je zou de opbouw van het brein kunnen vergelijken met de opbouw van een ui. Onze
hersenstam is hierbij de diepste laag van de ‘ui’. Hier overheen ligt de tweede schil: het
emotionele brein. De derde ‘schil’ bestaat uit onze neocortex, het brein wat ons in staat
stelt om te denken.
Door de opbouw van de hersenen kunnen we zien dat er een constante interactie en
samenwerking is tussen lichaamswaarneming, gevoel en denken. Precies wat we ook
ontdekken als we mindful onze aandachtsprocessen gade slaan.

HET HANDMODEL VAN DE HERSENEN

Om de opbouw van onze hersenen makkelijk te onthouden kun je gebruik maken van het
handmodel van de hersenen. (zie boekentip 1)
Je pols en handpalm vertegenwoordigen het ruggengraat wat overgaat in de hersenstam.
De duim vertegenwoordigt het limbische systeem. Als we de duim naar binnen vouwen,
dan heeft die ongeveer te positie die we in de hersenen van het limbische systeem
kennen. De rest van de vingers staan symbool voor de neocortex. Als we onze vingers om
de duim heen vouwen, dan liggen de vingers over het limbische systeem heen, net zo als
de neocortex het zoogdierenbrein omsluit. Onze voorste vingerkootjes samen met onze
nagels hebben in dit handmodel van de hersenen de positie van de prefrontale cortex.
Deze is voor ons extra belangrijk, omdat hier ons vermogen zetelt om
aandachtsprocessen zoals meditatie aan te sturen. Je ziet dan ook dat de uiteinden van
de vingers in deze houding contact hebben met zowel de denkbeeldige hersenstam als
het limbische systeem. De prefrontale cortex is daarom bij uitstek in staat om sturend en
navigerend in te grijpen op zowel lichaamsprocessen als emotionele processen.
6

HET BREIN BEGRĲPEN VIA DIEREN

Een andere manier om de globale functies en indelingen van het brein te begrijpen is het
werken met diersymbolen:
De salamander staat symbool voor het reptielenbrein, de hersenstam. Hier zetelen onze
meest basale overlevingsfuncties. Bij gevaar houden we ons stil, we bevriezen. Een
typische overlevingsreacties van alle reptielachtigen.
De muis staat symbool voor het zoogdierenbrein oftewel het limbische systeem. Onze
overleving is hier afhankelijk van sociale verzorging. Emotionele afstemming en
aanpassing aan de groep en omgeving is hier de voornaamste taak. Bij gevaar gaan we
om hulp roepen, vechten of vluchten.
De aap staat symbool voor een deel van de neocortex. Middels dit deel van neocortex
kunnen we vele slimme tools ontwikkelen om ons in onze sociale omgeving te oriënteren,
veel slimmer dan een muis kan. Bij gevaar kunnen we slimme plannen bedenken, de
ander manipuleren en misleiden.
De dolfijn staat symbool voor het slimste en meest sociale deel van onze neocortex: de
prefrontale cortex. Hier wordt onze sociale afstemming zeer verfijnd en zetelt ons
vermogen tot empathie en compassie. Middels de prefrontale cortex zijn we in staat om
creatief en innovatief ons leven gestalte te geven, in goede afstemming met onze
omgeving. Gevaar beleven we hier als een uitdaging, die het beste van ons vraagt.
Een kind kan het begrijpen!
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HELPT BREINKENNIS BĲ HET MANAGEN VAN STRESS?
Wat is onze gewoonte als we stress ervaren? Denken, piekeren, reddingsacties
bedenken, we zitten constant in ons denkende brein. De vraag is of dit de juiste actie is.
Als wij stress ervaren dan zijn namelijk alle drie lagen van ons brein erbij betrokken: ons
lichaam voelt vervelend, onze emoties zijn ongemakkelijk en ons denken maakt overuren.
We willen ons denkend uit het ongemak redden. Maar is het realistisch om de bovenste
laag van ons brein aan te spreken terwijl de onderste twee lagen gestresst voelen?
Nee, ons denkende vermogen is gehandicapt zolang in de onderste lagen van ons brein
geen rust en veiligheid heersen.

SLIMME AANDACHT VOOR DE HERSENSTAM
En hier komt mindfulness om de hoek: we kunnen namelijk leren fundamenteel anders te
reageren op onze stress. Als we weten hoe ons brein opgebouwd is, dan is het slim om
eerst de onderste laag in de veilige modus te krijgen. En hoe kunnen we dit doen? Dat is
heel eenvoudig: door onze aandacht te richten op onze adem, op onze directe
zintuigelijke ervaring in het hier en nu, op onze ervaringen in het lichaam. Het kan zijn dat
we eerst merken hoe hoog de stress al opgelopen is, en dan lijkt het alsof de stress
toeneemt. Maar als we hier bij blijven vanuit een houding van open en vriendelijke
belangstelling, dan neemt de stress in de meeste gevallen binnen de kortste tijd af.
Onderzoek heeft aangetoond, dat een negatief gevoel nooit langer duurt dan 90
seconden, mits we het niet opnieuw voeden met stressvolle gedachten (zie boekentip 2)

Mediterend je brein leren kennen
Het handmodel van de hersenen
Deze blog sluit goed aan bij de thema’s uit de eerste
en tweede les van een MBCT-training
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2. De LEGO-steentjes van Mindfulness
LEGO EN MINDFULNESS? ONTDEK HIER WAT ZE MET ELKAAR TE
MAKEN HEBBEN!
Mindfulness is een training in aandacht, waarin we leren onze binnenwereld te
observeren. Onze ervaringen blijken uit ‘bouwsteentjes’ te bestaan die we kunnen leren
herkennen. De kunst is wel om ze te leren herkennen in een sfeer van openheid,
vriendelijkheid en onbevangenheid. De ervaring leert, dat dit steevast leidt tot minder
stress en meer welzijn. We voelen ons meer ‘landen’ bij wie we echt zijn. We komen thuis
bij onszelf.
Maar nu eerst de bouwsteentjes:

Zoals je in deze korte oefening kunt ontdekken, zijn
er drie fundamentele, steeds weer terugkerende
gebieden in onze innerlijke belevingswereld die
makkelijk te herkennen zijn: onze gedachten (G),
onze emoties of stemming (E) en onze lichamelijke
en zintuiglijke waarnemingen (L). Dezelfde
bouwsteentjes kun je ook ontdekken als je een
onprettige gebeurtenis waarneemt.
En vreemd genoeg draagt dit ook bij aan een
proces dat tot minder stress en meer welzijn leidt.
Probeer het zelf maar uit.
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SAMENHANGEN IN ONZE BINNENWERELD
Door deze drie gebieden te observeren, leren we de samenhangen van onze
binnenwereld kennen: hoe een gedachte een stemming produceert en hoe daar weer
lichaamsreacties op volgen. Of we observeren dat we een lichaamssensatie hebben en
dat we hierop reageren met een beoordeling of een verhaal. Lichaamswaarnemingen,
stemming en gedachten beïnvloeden elkaar constant.

HET GEHEIM VAN LEGO
Wat heeft dit nu met LEGO te maken?
We hebben aandacht voor ons lichaam
– de L – we hebben aandacht voor
onze emoties – de E – en we hebben
aandacht voor onze gedachten – de G Maar bovendien hebben we ook nog
overzicht – de O. We kunnen een stapje
terug doen en onszelf observeren.

11

BESTUURDER WORDEN
Juist dit overzicht geeft ons een extra mogelijkheid: als we kunnen zien dat onze innerlijke
ervaringen uit bouwsteentjes bestaat, die op elkaar reageren, kunnen we ze anders (leren)
herschikken. Vanuit ons overzicht ontdekken we nieuwe creatieve keuzemogelijkheden.
Zo worden we door de O van LEGO niet alleen waarnemers maar ook bestuurders van
onze aandachtsprocessen.
Lichaamssensatie, emoties, gedachten en overzicht vormen samen het woord LEGO.
Makkelijk om te onthouden, en makkelijk om het je in één woord en in één beeld te
herinneren!

De LEGO-steentjes van mindfulness
LEGO en de vier gebieden in ons brein
Deze blog sluit goed aan bij de thema’s uit de
tweede les van een MBCT-training
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3. Het meest werkzame medicĳn
Het doel van alle mindfulness- en aandachtstrainingen, die op de boeddhistische
psychologie zijn gebaseerd, is een basis te leggen voor innerlijk geluk en innerlijke
vrijheid. Dat kunnen we bij elke meditatie ervaren. We geven aandacht aan wat er innerlijk
speelt en nodigen ons uit dit open, mild en zonder oordeel te doen. We laten het na te
streven naar fijne gevoelens, we observeren alleen, wat er is. En na een tijdje voelen we
ons opgeruimd, lichter, of meer in balans. Een wonderlijk fenomeen: we streven naar
niets, en krijgen toch iets goeds.

HET GEHEIM VAN MINDFULNESS
Wat is het werkzame element dat dit teweeg brengt? Wat is het medicijn, dat zijn
uitwerking nooit mist?
Je kunt daarbij vele oorzaken opnoemen: oplettend zijn, zonder oordeel zijn, acceptatie,
in contact zijn met wat er is, of vrij van doelstellingen zijn.
Al deze elementen hebben echter een gemeenschappelijke noemer: ze helpen ons ‘erbij
te blijven’. Aanwezig zijn voor onze ervaring is het enige wat nodig is, om een wonderlijke
kracht in ons aan te boren die trefzeker leidt naar meer balans en welzijn. Waarom dit zo
werkt, weet niemand. Het is een van de geheimen van het leven. Wie weet dat de
neurowetenschappen in de toekomst hier een tipje van de sluier kunnen oplichten.

DE 6 KENMERKEN VAN MINDFULNESS
‘Erbij zijn’ heeft daarom een centrale plek bij alle onderwijs dat vanuit en met mindfulness
werkt. ‘Erbij zijn’ wil zeggen: aandacht hebben voor wat er in ons bewustzijn speelt op
een specifieke manier:
aandacht voor het huidige moment
▪
aandacht die verankerd is in lichaamsbewustzijn
▪
open aandacht
▪
milde of vriendelijke aandacht
▪
aandacht zonder oordeel
▪
en aandacht vanuit een overzichts- of panoramisch bewustzijn
▪

LICHAAM EN ADEM
De eerste twee kenmerken helpen ons onze aandacht in het hier en nu te verankeren. We
nodigen onze geest uit niet in het verleden rond te fladderen of vooruit te snellen naar de
toekomst. We nodigen onze mind uit te landen in het hier en nu. Daarbij is onze adem de
meest directe uitdrukking van het ‘nu’, en ons lichaam de meest directe plek van het
‘hier’. We maken hierdoor contact met onze hersenstam, de diepste laag in ons brein.
Aandacht voor onze hersenstam via adem- en lichaamsbewustzijn heeft tot gevolg dat de
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rest van ons brein een basis krijgt van welzijn. Concentratie op onze adem maakt het
bovendien eenvoudig om onze geest, die tot dwalen geneigd is een eenvoudige
rustplaats te bieden. Aandacht voor ons lichaam met zijn gewaarwordingen is ook zo’n
eenvoudig gereedschap om onze onrustige gedachtewereld een veilige haven te bieden.

OPEN, MILD EN ZONDER OORDEEL
De drie kenmerken 'open', 'mild' en 'zonder oordeel' wijzen erop dat we onze aandacht in
het hier en nu in een bepaalde kwaliteit willen leren verankeren.
We nodigen ons uit om vanuit de kwaliteiten openheid, vriendelijkheid en niet-oordelen
onszelf te observeren. Daarbij treedt een wonderlijk fenomeen op: als we ons met
openheid en interesse richten op wat er pijnlijk, ongemakkelijk of vervelend is, dan nemen
deze gevoelens af of verdwijnen zelfs. En als we ons met openheid en onbevooroordeeld
richten op wat er goed voelt, dan neemt ons gevoel van welzijn toe. Een prachtige
paradox van welzijn!

PANORAMISCH BEWUSTZĲN
Ten slotte werken we bij een aandachtstraining op basis van mindfulness ook met
panoramisch bewustzijn.
Wat is panoramisch bewustzijn? Ons vermogen tot panoramisch bewustzijn zetelt in de
prefrontale cortex. Dit deel van de hersenen stelt ons in staat overzicht te houden,
plannen te maken en te kiezen. Het is ook het gebied dat je in staat stelt je in te leven in
anderen en empathie en compassie te ontwikkelen.
Het is dus een bewustzijn, dat in staat is het geheel te overzien, vooruit- en terug te
kijken. Een bewustzijn dat ons in staat stelt om keuzes te maken vanuit overzicht.
Verschillende beelden kunnen ons daarbij tijdens meditatie helpen:

▪
▪
▪

De adelaar, die over het landschap vliegt en het hele land overziet, maar ook in
staat is het kleinste muisje in het gras op te merken.
De regisseur (of de coach, of de observator), die vanuit een afstand het hele toneel
plus het spel van haar acteurs overziet.
Het staan op een bergtop: je overziet het hele landschap, ziet allerlei details. En…
er is ruimte waarin het landschap met al zijn details kan verschijnen. Wat zou het
landschap zijn zonder ruimte?

NIET 'WAT' MAAR ‘HOE'
Een meditatieve training vanuit panoramisch bewustzijn richt zich daarbij niet zo zeer op
het ‘wat’ maar op het ‘hoe’ van onze aandacht. Niet de inhoud van onze aandacht is
belangrijk maar het proces en de sfeer van aandacht. Bewustzijn over het proces en de
sfeer van onze aandacht geeft keuzevrijheid, oefent een fundamentele open houding en
brengt overzicht. Kortom: mindfulness-meditatie helpt ons floreren en draagt bij aan
helen. Erbij zijn is het medicijn.
De 6 kenmerken van mindfulness
Deze blog sluit goed aan bij de thema’s uit de eerste
drie lessen van een MBCT-training
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4. De mindfulness cyclus en de stress cyclus
Als je mediteert, dan heb je een meditatieopdracht b.v. ‘blijf met je aandacht bij je adem’.
Dit is een onmogelijke opdracht die per definitie niet waar te maken is. Want ons brein is
geprogrammeerd om steeds weer naar nieuwigheid te zoeken en zal daarom de aandacht
na een tijdje weer verliezen. Toch is dit precies de bedoeling. We leren te concentreren
door het verlies van concentratie op te merken. Maar hóe merken wij dit op? Dat is hier
het essentiële punt.

HET KEUZEMOMENT
Een van de waardevolste lessen die we bij een meditatie-training krijgen is het ontdekken
van het keuzemoment. Door de mindfulness-cyclus kun je precies zicht krijgen op het
keuzemoment.

WAT IS DE MINDFULNESS CYCLUS?
In de mindfulness cyclus brengen we in kaart hoe onze ‘mind’ zich beweegt en welke
basisstappen erbij horen. De cyclus bestaat uit de volgende stappen:
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WELKE STAP IS DE MEEST BELANGRĲKE?
Stap 1: we richten ons bewust op een taak, in dit geval op het observeren van de adem.
Hier ben je actief bij betrokken. Je maakt een voornemen om je aandacht te richten. Je
brein heeft het begrepen en gaat aan het werk. (Er doen vier niveau's in het brein mee, om
onze motivatie in stand te houden. Zowel de meest primitieve delen als onze
hoogontwikkelde neocortex doen mee. Een hele prestatie!)
Stap 2 gaat vanzelf: we raken afgeleid. Ons brein is nu eenmaal gewend om zich steeds
weer op iets nieuws te richten (Evolutionair gezien begrijpelijk: stel je voor dat je de tijger
in het bos niet op zou merken. Constante alertheid op veranderingen in de omgeving was
ooit levensreddend!)
Vreemd genoeg gebeurt stap 3 - het opmerken dat we de aandacht hebben verloren ook vanzelf. Ergens zijn onze hersenen niet vergeten, dat we ons op onze adem wilden
concentreren. Zelfs als we het 'vergeten' zijn. Het motivatienetwerk in ons brein werkt
door, zelfs als ons bewustzijn niet wakker en alert is.
Nu komt stap 4: wat is onze reactie als we opmerken dat onze aandacht afgedwaald is?
We hebben nu een unieke kans om te kiezen voor een vriendelijke, geduldige of
respectvolle reactie. Hier is in het brein onze prefrontale cortex aan het werk, die het
vermogen heeft om het geheel te overzien om van daaruit creatief een eigen reactie te
bepalen.
Met stap 5 zitten we weer op het goede spoor en blijven we in de mindfulness cyclus.

IS AFGELEID ZĲN FOUT?
Let op: De stappen 2 en 3 – aandacht verliezen en het opmerken dat we de aandacht zijn
verloren - worden vaak door de beginner beschouwd als ‘niet goed mediteren’. We
denken dat het fout is om afgeleid te raken en klagen dat we niet genoeg geconcentreerd
zijn. Dit is een verkeerde opvatting. Stap 2 en 3 horen er helemaal bij. We trainen
concentratie juist door het verlies van aandacht op te merken. Zonder verlies geen
training!
Dus: geef jezelf een compliment bij afleiding. Want je hebt het opgemerkt. Je kunt dit
unieke moment gebruiken voor een reactie waarbij je jezelf bekritiseert, of voor een
reactie waarin jij jezelf waardeert!
DE WEGEN SPLITSEN ZICH
De vierde stap is de stap waarbij we een keuze hebben en waar de wegen zich splitsen:
raken we door onze keuze meer gestrest of kiezen we voor mildheid en vriendelijkheid?
Hieronder in beeld hoe het gaat als we meer gestrest raken en onze aandacht niet meer
mindful is:
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HET ESSENTIËLE KEUZEMOMENT
Bij stap 4 ligt dus ons essentiële keuzemoment. HOE merken wij dat op dat we onze
aandacht hebben verloren? We kunnen hierop reageren met mopperen, berispen, balen,
ongeduld of…met openheid, vriendelijkheid, met geduld of simpelweg neutraal.
Welke reactie kies jij?
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Meditatie met aandacht voor het keuzemoment
Deze blog sluit goed aan bij de thema’s uit de vierde
en vijfde les van een MBCT-training
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5. Mindfulness in actie
MEDITATIE ZICHTBAAR MAKEN
Bij mindfulness denken we aan meditatie. Bij meditatie denken we aan stil zitten. We
zitten stil en nodigen ons uit tot open en vriendelijke waarneming. Er ontstaan wellicht
inzichten. Wij leren door observatie of we onszelf ondersteunen of juist dwarszitten.
Maar wist je dat je hetzelfde proces ook actief zichtbaar kunt maken? En dat je daarbij
ook nog inzicht krijgt in wat je mogelijkheden zijn om je brein aan te sturen? Dit kun je
doen middels een mindfulness-opstelling. Dat gaat zo:

MINDFULNESS-OPSTELLING
In een mindfulness-opstelling doe je hetzelfde wat je ook in een meditatie doet: je
observeert gedachten, gevoelens en lichaamssensaties en alle reacties die je hierop
hebt. Maar in een opstelling volgen wij dit proces actief: we leggen een aantal A4s op de
grond. Iedere A4 vertegenwoordigt een bepaalde meditatie-inhoud. We gaan erop staan
zodra een bepaalde inhoud zich in de mind aandient. De 6 A4s waar we mee beginnen
zijn: gedachte, criticus, gevoel, lichaamssensatie, adem en overzicht.
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CREATIEF MET VARIATIES
Natuurlijk zijn hierop vele variaties te bedenken. Zo kun je kwaliteitskaarten toevoegen
b.v. vriendelijkheid, mildheid, moed of speelsheid. Je kunt er ook kinderkaarten van
maken of alleen met beelden werken. Als je hier eenmaal de slag te pakken hebt, dan
kom je vanzelf op variaties die precies passen bij wat jij nodig hebt of bij wat de mensen
nodig hebben waarmee je werkt.
Veel oefenplezier!

Mindfulness-opstelling
Deze blog sluit goed aan bij de thema’s uit de eerste
drie lessen van een MBCT-training
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6. Het feel-good-stofje van meditatie: endorfine
Concentratie op de adem draagt bij aan een gevoel van welzijn in ons lichaam. Niet alleen
ons lichaam vaart hier wel bij, ook ons brein. Door de huidige neurowetenschappen zijn er
de laatste jaren ontdekkingen gedaan die dit bevestigen. Als we een tijdje onze adem met
aandacht volgen dan ontstaat er namelijk endorfine. Daarbij is endorfine een stofje dat
maakt dat we ons prettig en opgewekt voelen.

WAT IS ENDORFINE?

Endorfine is een feel-good-stofje, oftewel een beloningsstofje. Endorfine valt onder de
neurotransmitters, wat wil zeggen: een boodschapper, die informatie overbrengt van de
ene cel naar de andere. De informatie die endorfine daarbij overbrengt zorgt voor
pijnstilling en draagt zo bij tot een gevoel van welzijn en geluk.
Endorfine is een razendsnel werkend antistresshormoon. Het is een antidepressivum en
een angstremmer, het beschermt ons tegen ouderdomsverschijnselen en speelt o.a.
een gunstige rol bij voedselovergevoeligheid en andere gezondheidsklachten. Ook bij
psychische processen zoals socialisatie, leerprocessen en bij aandacht voor zingeving
speelt endorfine een rol. Endorfine draagt dus bij aan gezondheid en geluk. Het is een
lichaamseigen stofje en we kunnen het zelf aanmaken. Je moet alleen weten hoe.

WANNEER WORDT HET AANGEMAAKT?
Endorfine wordt vreemd genoeg vaak getriggerd door pijn of stress. Als we ons bij
voorbeeld flink inspannen bij het sporten, dan wordt er endorfine aangemaakt en voelen
we ons na een tijdje sporten opgewekt en voldaan. Ook bij meditatie - inclusief het
ervaren van onaangename gevoelens, die je in meditatie tegen kunt komen - ontstaat er
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na een tijdje endorfine. Endorfine ontstaat trouwens ook bij niet pijnlijke triggers, bij
voorbeeld als we glimlachen of lachen, positief denken of naar muziek luisteren waarvan
we houden. Zelfs als we niet echt glimlachen blijkt dit al te werken. Als we onze
mondhoeken langer dan drie minuten werktuigelijk omhoogtrekken, beginnen onze
hersenen endorfine aan te maken.
Endorfine wordt trouwens ook aangemaakt door uiterlijke triggers b.v. door het eten van
bepaalde voedingsmiddelen zoals suiker, vetten, chilipepers en chocola.

Endorfine-meditatie
Deze blog sluit goed aan bij het thema metta en karuna: liefdevolle
vriendelijkheid en (zelf)compassie ontwikkelen.
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7. Verfijning van je meditatie
Als we leren mediteren dan leren we
onze aandacht te richten op het lichaam
en de adem. Een eenvoudige manier om
onze ronddwalende gedachtewereld een
veilige anker te bieden. Toch is dit niet
de enige reden waarom we onze
aandacht op het lichaam en de adem
richten. Een tweede reden is, dat
lichaamsbewustzijn ons direct toegang
geeft tot een wonderlijke wereld van
ervaringen in het hier en nu. Ervaringen,
die niet gestuurd worden door onze
verwachtingen en concepten. We krijgen
via de alsmaar veranderende
gewaarwordingen van onze interne
lichamelijke processen directe toegang
tot een diepere laag van ons bestaan:
de wereld van de vijf elementen,
zoals dat in het Tibetaans boeddhisme heet. In de neurobiologie heet dat interoceptie.

INTEROCEPTIE
De neurobiologie heeft ontdekt dat waarnemingen van interne lichamelijke gevoelens - in
het boeddhisme beschreven als de vijf elementen - geen fantasie zijn maar daadwerkelijk
voorkomen en een actief onderdeel vormen van onze dagelijkse beleving. Dit wordt
interoceptie genoemd. Waarnemingen van interne lichamelijke gevoelens zijn veelal niet
bewust. Maar als we ons ervan bewust worden – en dat gebeurt als we met de vijf
elementen werken - dragen ze bij tot een verdieping en verfijning van onze meditatie. Ze
dragen bij tot een integratie van de neocortex met het limbische systeem en de
hersenstam. Integratie tussen deze drie lagen betekent in de neurobiologie:
gezondheid en veerkracht. Het vermogen tot leren en groeien neemt toe. In onze
hersenen is er dan zowel meer samenwerking als ook meer bewustzijn van verschillen en
diversiteit. Kortom: we groeien als mens en worden meer wie we zijn.
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DE VĲF ELEMENTEN ONTDEKKEN ALS BRON VAN ZELFKENNIS
Als we zo'n beschrijving lezen, dan is dat voor de meesten van ons iets vreemds en
misschien zelfs iets ongeloofwaardigs. Toch bestaat de wereld van de vijf elementen in
ieder van ons. Maar we worden in onze cultuur niet aangemoedigd deze waar te nemen.
En wat we niet waarnemen, kennen we meestal ook geen waarde toe. Sterker nog: er rust
zelfs enige schaamte op het waarnemen en communiceren van deze interne wereld.
De eerste ontdekkingen van de wereld van de vijf elementen leidt vaak tot uitspraken
zoals: "Je vind me toch niet gek, als ik dit zo beschrijf?".
Of: "Is dit wat ik waarneem wel normaal?"
Ik kan je gerust stellen: Ja, het is normaal!

VERBORGEN DIMENSIES
De training in het waarnemen van de vijf elementen is een ontwikkelingsweg die ons helpt
verborgen dimensies van ons bewustzijn aan het licht te brengen. Neem bijvoorbeeld het
gevoel van ruimte. Ieder mens ervaart en geniet zo nu en dan van ruimte, - bij een
wandeling in de natuur, aan zee of in de bergen. Maar we zijn niet gewend om ruimte
rechtstreeks waar te nemen. We zijn gewend om de dingen IN de ruimte waar te nemen:
de zee, de berg, de rivier. Als je in meditatie leert ruimte waar te nemen, dan zal je na een
tijdje veel vaker en bewuster zijn van de eigenschappen en de uitwerking die ruimte op je
heeft. En dat geldt voor alle elementen. Ieder element heeft daarbij zijn specifieke
kostbaarheid en beleving.
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RESULTAAT?
De training in het waarnemen van de vijf elementen is een ontwikkelingsweg die ons helpt
verborgen dimensies van ons bewustzijn aan het licht te brengen. De vijf elementen zijn
daarbij als een gereedschap voor verfijning en verdieping van onze zelfwaarneming. Een
ontwikkelingsweg die leidt tot meer zelfkennis. Indirect betekent dit ook:
een ontwikkelingsweg die leidt tot een betere afstemming met anderen en tot meer
vaardigheid om je eigenheid in de wereld te zetten.
Is het waar wat ik hier beweer?
Dit kun je alleen ervaren als je daadwerkelijk ermee aan de slag gaat.
Probeer het maar met de volgende oefening:
Verkenning van de 5 elementen
Deze blog sluit goed aan bij de thema’s uit de
zesde les van een MBCT-training
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8. Hindernissen en ons brein
Mediteer je weleens zonder iets ongemakkelijks tegen te komen? Dan heb je
waarschijnlijk niet zitten mediteren maar prettig zitten dagdromen.
Mediteer je weleens zonder dat je je concentratie verliest? Dat is hoogst onwaarschijnlijk.
Ons brein is namelijk geprogrammeerd om naar afleiding te zoeken.
Bij een goede meditatie horen hindernissen zoals het verlies van concentratie of het
ervaren van ongemakkelijke gevoelens. Hindernissen zijn juist de uitdagingen die we
nodig hebben om onze 'aandachtsspier' te trainen. Hindernissen zijn eigenlijk helemaal
geen hindernissen, het zijn nieuwe kansen!

GEWOONTESPOREN
We dagen namelijk door onze meditatietraining ons brein uit, om uit zijn gewoontesporen
te komen. Een van de gewoontepatronen van ons brein is bij voorbeeld dat het altijd weer
zoekt naar nieuwigheden. Dat is evolutionair nu eenmaal zo gegroeid, zodat we niets in
onze omgeving over het hoofd zien, wat ons overleven zou kunnen bedreigen of zou
kunnen vergemakkelijken. Dus, aan zichzelf overgelaten, zoekt ons brein naar nieuwe
prikkels. Wat doen we in meditatie? We slaan het hele gedoetje gade en oefenen ons om
terug te keren naar het hier en nu. We leren ons brein te temmen.

VAARDIG NAVIGEREN
Het opmerken van hindernissen tijdens onze meditatie is daarbij de noodzakelijke uitdaging.
Een uitdaging die nodig is om vaardig te leren navigeren in de innerlijke wereld van ons
bewustzijn. Ons brein verandert daarbij mee, want alles wat we aandacht geven heeft tot gevolg
dat neuronale netwerken in onze hersenen groeien en veranderen. Zo zijn we niet langer
overgeleverd aan onze gewoontesporen maar kunnen we scheppend deelnemen aan het
functioneren van ons brein.
Hoe gaat dat concreet in zijn werk?

BOEDDHISTISCHE MEDITATIETRAINING
EN ONS BREIN
De boeddhistische psychologie geeft ons hierbij een systematische training: we leren
lichaam, stemming en gedachten op te merken. Deze drie gebieden matchen precies met
drie verschillende lagen in ons brein, die op elkaar bouwen: hersenstam, limbisch
systeem en neocortex.
In een meditatietraining richten we onze aandacht op de directe ervaring van onze adem
en ons lichaam. Met het gevolg dat de diepste laag in ons brein in balans komt: de
hersenstam. We leren onze emoties met gelijkmoedigheid op te merken, en daardoor
kalmeert het tweede gebied in onze hersenen: het limbisch systeem. En we leren de
activiteit van onze gedachten, beelden en verhalen op te merken, zonder in de inhoud
ervan gevangen te raken: de neocortex mag ontspannen.
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OVERZICHT EN KEUZEVRĲHEID
Traditioneel zijn er volgens de boeddhistische psychologie 5 hindernissen als we
mediteren: onrust, slaperigheid, weerstand, verlangen en twijfel.
En dat vinden we precies ook weer in de drie lagen in ons brein: Onrust en slaperigheid
zijn de fysieke hindernissen die we tegen kunnen komen. Zij horen bij de hersenstam.
Verlangen en afkeer zijn de emotioneel geladen hindernissen en die horen bij het
limbische systeem. En twijfel is een typische activiteit van ons denkend vermogen die
zetelt in de neocortex.
Bewust waarnemen hoe deze hindernissen in ons werkzaam zijn, activeert een tweede
deel van onze neocortex: onze prefrontale cortex, het besturingssysteem in ons brein. We
krijgen overzicht en keuzevrijheid!
Hoe wisten de boeddhisten dit al 2500 jaar geleden (en dat zonder hersenscans)?
De vijf hindernissen
Hindernissen als kans
Deze blog sluit goed aan bij de thema’s uit de
vijfde les van een MBCT-training
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9. Wat is stress?
Als we zeggen: “Ik voel me gestrest”, denken we te weten wat stress is. We
kunnen het immers duidelijk voelen en benoemen. Maar heb je je wel eens
verdiept in wat stress eigenlijk is? Zou je een precieze definitie daarvan kunnen
geven? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is ook, dat verschillende mensen
heel verschillende antwoorden zouden geven. Dus, wat is stress eigenlijk?

ONZE PRIMAIRE GEVOELENS
Stress heeft met emoties te maken en met emotie geladen gedachten. Daar is iedereen
het wel mee eens. De boeddhistische psychologie vereenvoudigt de wereld van onze
emoties en stelt: alle emoties kun je indelen in prettig, onprettig of neutraal. Dat maakt de
hele zaak al wat eenvoudiger. Dit komt trouwens ook overeen met wat de neurofysiologie
heeft ontdekt. Al onze indrukken worden eerst grofweg in ons brein gescand: is het
gevaarlijk, is het aantrekkelijk of is het niet interessant. Dat doet ons limbisch systeem,
dat constant checkt of onze omgeving veilig, neutraal of onveilig is. Maar stress bestaat
daarnaast uit een toegevoegd element. We hebben namelijk ook direct een reactie op
prettig, onprettig en neutraal. Het gaat hierbij om de eerste en meest eenvoudige reactie,
voordat er allerlei meer ingewikkelde emoties, beoordelingen en gedachten greep op ons
krijgen:

DE DRIE WORTELS VAN STRESS
Onze primaire gevoelens zijn op zich nog geen bron van stress. Pas bij de reactie op
prettige, onprettige of neutrale waarnemingen ontstaat er de beleving van stress of lijden.
Hoe gaat dat in z'n werk?
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▪
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Een prettige gewaarwording kan ertoe leiden dat we dit prettige willen verlengen of
vasthouden, en als het toch verandert – wat onherroepelijk zal gebeuren – dan zijn
we teleurgesteld, gefrustreerd of boos.
Bij een onprettige gewaarwording hebben we instinctief de neiging deze te
vermijden, af te weren of te ontkennen. We verzetten ons tegen onze waarneming.
We zijn in gevecht met een gevoel in onszelf. We ervaren stress.
Kan ook een neutrale reactie een bron van stress worden? De boeddhistische
psychologie zegt van wel. En ook hier geldt: het neutrale waarnemen van iets is
niet de eigenlijke stressfactor. Maar het draagt wel bij aan stress, als we het
inschatten als niet-relevant en niet interessant. We zijn dan namelijk geneigd om
dingen over het hoofd te zien. En dat kan leiden tot blindheid voor iets wat voor
anderen misschien helder en duidelijk is. Wie kent niet de ervaring dat er opeens
iets schokkends aan het licht komt, waarvan we onbewust al lang wisten?

HAARSCHERPE ANALYSE
De boeddhistische psychologie biedt ons hier een haarscherpe analyse over de oorzaken
van onze stress. Maar tegelijkertijd biedt zij ons de mogelijkheid ons ervan te bevrijden:
we worden uitgenodigd om ons van deze stressreacties bewust te worden en te
onderzoeken of we de neiging tot reageren kunnen nalaten. We kunnen leren onze
reacties te herkennen en te laten voor wat ze zijn.
Wat gebeurt er als we deze reacties leren na te laten? Dan – zo zegt de boeddhistische
psychologie – ontwikkelt zich ons vermogen tot gelijkmoedigheid. In ons brein is dat de
training van onze prefrontale cortex, die ons in staat stelt zaken te observeren zonder er
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meteen op te reageren. We ontwikkelen veerkracht in stressvolle situaties, we raken
steeds minder gestresst door de vele dagelijkse triggers in ons leven!

HET ONTWIKKELEN VAN GELĲKMOEDIGHEID
Gelijkmoedigheid is voor sommigen een wat
ouderwets en misschien zelfs onaantrekkelijk
woord. Een woord wat we vaak vereenzelvigen
met kleurloosheid, met saaiheid en met het
ontbreken van levendigheid. Maar niets is
minder waar. Gelijkmoedigheid is ons vermogen
om niet automatisch te reageren op prettige,
onprettige of neutrale ervaringen en indrukken.
Gelijkmoedigheid ontwikkelt zich als we leren
van een reactie af te zien. We blijven eenvoudig
stil staan bij wat er is, open, helder en vol
verbazing. We ontdekken dat we hiertoe in staat
zijn, zonder dat we kopje onder gaan. Onze
meditatieve veerkracht neemt toe, we beleven
de vrije ruimte van niet-reageren.
Gelijkmoedigheid is daarbij het tegendeel van
kleurloos of onaangedaan zijn.
We laten ons raken, maar we hebben de moed
om het geraakt zijn met openheid, helderheid en
compassie tegemoet te treden. Gelijkmoedig zijn
wil zeggen: ik heb het vermogen om de vreugde
en de pijn van het leven met een open blik te
ontvangen. Ik heb het vermogen te ervaren dat ik
meer ben dan die pijn en die vreugde.

EEN MEDITATIETRAINING IN GELĲKMOEDIGHEID
Gelijkmoedigheid bevrijdt ons uit de drie stressvolle reacties van afweren,
vastklampen of ontkennen. Gelijkmoedigheid kunnen we trainen en dat doen we
met de volgende oefening:
Het ontwikkelen van gelijkmoedigheid
Deze blog sluit goed aan bij de thema’s uit de vierde
en vijfde les van een MBCT-training
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10. Het hartbrein en het buikbrein
Er schuilt wijsheid in ons lichaam!
Aandacht voor de informatie die het lichaam ons schenkt is een wezenlijke focus in elke
meditatie en draagt bij aan onze zelfkennis. Lichaamswijsheid is niet langer een zweverig
sprookje. Kennis uit de neurowetenschappen bevestigt dat: ons lichaam verzorgt ons met
kennis, die aanvullend werkt op de informatie die we van ons brein ontvangen. Ons lijf is
een wezenlijke bron van lichamelijke, emotionele en sociale informatie.

EEN VOORBEELD
Stel dat je een bekende tegenkomt. Jullie zoeken dan beide (onbewust) een natuurlijke
afstand tot elkaar. Is de afstand te klein of te groot? Dan reageert ons lijf met ongemak.
We voelen ons niet prettig: of té intiem, of té afstandelijk. We zijn ons meestal van dit
soort ‘weten’ niet bewust maar intuïtief houden we wél de gepaste afstand in de gaten.
Het gaat hierbij over een heel ander soort kennis dan ons intellectuele
inschattingsvermogen. Het gaat hier om een kennis of een weten dat direct uit ons
lichaam komt.

HOE KOMT HET DAT ONS LICHAAM DEZE KENNIS HEEFT?
We zien ons brein als een orgaan dat alleen
in ons hoofd zetelt. Dat klopt niet. De
hersenstam reikt namelijk tot diep in ons
lichaam doordat hij doorloopt richting onze
ruggengraat via het autonome
zenuwstelsel. Je zou het autonome
zenuwstelsel kunnen zien als een in het
lichaam vertakt brein. In ons lichaam vinden
we letterlijk hersenachtige vertakkingen met
structuren die op neuronen - dat zijn
zenuwcellen in onze hersenen - lijken.

HET DARMBREIN EN HET HARTBREIN
Zo bestaan er in onze darmen zoveel neuronen-netwerken dat je ze zou kunnen
vergelijken met de hoeveelheid hersenen die een kat heeft (zie onze boekentip hieronder).
Ons beroemde onderbuikgevoel heeft dus een neuronale basis. Ook in ons hart zijn er
soortgelijke neurale netwerken. Ons hart is dus niet alleen een pomp voor ons bloed maar
ook een plek van informatie. Bovendien loopt de informatiestroom niet alleen vanuit de
hersenen naar het lichaam maar ook vanuit het lichaam naar de hersenen. Dat is de
fysiologische reden waarom yoga, lichaamswerk en sporten onze stemming en ons
denken direct kunnen beïnvloeden.
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Onze hersenen ontvangen de fysieke signalen uit het lijf, reageren hierop en veranderen.
Ook bij opstellingen - een therapeutische onderzoeksvorm, waarin we gebruik maken van
verschillende posities in de ruimte - komen we direct in contact met verrassend nieuwe
lichaamsinformatie.

LICHAAMSINTELLIGENTIE IN EEN OPSTELLING
Heb je wel eens een opstelling gedaan? Zoals gezegd maken we in een opstelling gebruik
van verschillende posities in de ruimte. Telkens als we van positie veranderen verandert
subtiel of opvallend ons lichaamsgevoel. Daardoor verandert vaak ook onze stemming en
onze gedachten. We komen zodoende in contact met een wonderlijke lichamelijke
intelligentie. We ontmoeten hier vaak ‘vergeten’ informatie die in ons lichaam opgeslagen
ligt. Dit is de werking van ons impliciete geheugen. We nemen lichaamsveranderingen
waar, die ook weer onze stemming en gedachten beïnvloeden en zodoende ook ons
brein. We krijgen door een opstelling opeens onverwachte inzichten en verrassende
oplossingen. Een wonderlijk fenomeen, dat we pas kunnen (h)erkennen, als we het zelf
aan den lijve hebben ondervonden.

Ontmoet je hart- en buikbrein
Deze blog sluit goed aan bij de thema’s uit de
zesde les van een MBCT-training
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11. Ons brein is een relatiezintuig
Als we het woord ‘brein’ horen, wat voor
woorden en beelden duiken er dan op?
Waarschijnlijk denken we dan een
afgebakend orgaan dat in ons hoofd ligt.
Dit blijkt niet te kloppen. Ons brein is niet
afgebakend. Integendeel. Ons brein is een
relatiezintuig. Met miljarden denkbeeldige
‘armpjes’ en ‘beentjes’ die in interactie zijn
met de omgeving. Een brein functioneert en
ontwikkelt zich nooit geïsoleerd. Het wordt
constant vorm gegeven en reageert op de
interactie met anderen. Ons brein is dus een
sociaal orgaan bij uitstek. Zonder interactie
met de omgeving, verkommert ons brein en
sterft de mens.

ONS BREIN ALS BESTUURDER?
We denken bij het woord 'brein' misschien ook aan een soort bestuurder, die top-down
ons lichaam aanstuurt. Dat klopt maar is maar de halve waarheid. Andersom beïnvloedt
ons lichaam namelijk ook het brein. En dat in niet geringe mate. Stel je een snelweg voor
met dubbele rijbanen. De informatiestroom van brein naar lichaam zou je kunnen
vergelijken met een tweebaansweg. De informatiestroom van lichaam naar brein is te
vergelijken me een vijfbaanseweg. Een verbazingwekkende hoeveelheid, als we bedenken
dat we dikwijls niet eens opmerken hoe het met ons lichamelijk welzijn gaat.
Hoe komt het nou dat we zoveel denken en vaak zo weinig de enorme informatiestroom
uit ons lijf opmerken?

HET BREIN VAN EEN BABY
Om hier antwoord op te geven, moeten we iets leren over het brein bij een net geboren
baby. Een baby, die net geboren is heeft de meeste hersencellen – neuronen genoemd –
die een mens ooit ter beschikking staan. Een enorme hoeveelheid. Het zijn duizenden
miljarden neuronen. Alleen, deze neuronen zijn nog niet met elkaar in verbinding. Ze zijn
nog niet aan elkaar geschakeld.
De verbindingen ontstaan namelijk pas door sociale interactie. Door moeder, die een
geluid maakt, de huid van het kindje streelt, glimlacht, voedt en speelt met de baby. Op
dat moment maken een paar neuronen verbindingen met elkaar. De ‘armpjes’ en
‘beentjes’ van de neuronen bewegen naar elkaar toe en vormen een verbinding. En als
dat vele malen gebeurt, als we b.v. vele malen de glimlach van onze moeder zien, dan
wordt er een stevige en blijvende connectie gemaakt tussen een aantal neuronen. Het
baby’tje leert de moeder herkennen.
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ONTWIKKELING VAN ONS EMOTIONELE BREIN

In het begin van het leven van een baby
ontwikkelt zich vooral de rechter hersenhelft.
Het meest belangrijke voor een baby is hierbij
veiligheid, verzorging, warmte en liefde. Dat is
dus het domein van onze rechter hersenhelft.
Leren en ontdekken gaan hier vooral via voelen,
zintuigen ontdekken, het lichaam leren
gebruiken om zichzelf uit te drukken. En dat in
een bad van liefdevolle en betrokken relaties.
Het is het domein van intuïtief, holistisch,
lichaamsgericht waarnemen. Bewustzijn van
onze emotionele en lichamelijke reacties is dus
vooral het domein van onze rechter hersenhelft.

ONTWIKKELING VAN ONS DENKENDE BREIN
Pas later in het leven begint ook de linker
hersenhelft zich sterker te ontwikkelen. De linker
hersenhelft heeft heel andere vermogens. Het is
een hersenhelft die zich vooral interesseert voor
details en verschillen. Voor oorzaak en gevolg,
voor 1+1=2. Op basis van de veilige bedding
van onze rechter hersenhelft, waarin we liefde,
verzorging, koestering en verbondenheid
hebben kunnen opbouwen, kan zich onze linker
hersenhelft ontwikkelen en worden we
onafhankelijker en 'rationeler'. “Ik ben anders
dan mijn zusje. Ik kan met legosteentjes
bouwen. Ik kan 'ik' zeggen. Ik word groter en
ben anders dan andere mensen.” We leren onze
individualiteit te beleven en verder te
ontwikkelen. Er wordt een begin gemaakt met
abstract denken, dat minder onder de invloed
staat van onze emoties. We leren onze
lichamelijke signalen meer en meer ondergeschikt te maken aan ons denken. Dat kan dan
zo ver gaan, dat we als volwassene amper meer bewust contact hebben met de
informatiestroom die ons lichaam ons aanbiedt. Een informatiestroom die veel
emotioneler is dan we denken.
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SAMENWERKING TUSSEN LINKS EN RECHTS

In de volgende oefening kun je je eigen twee
hersenhelften leren kennen. En je ontdekt wat er
gebeurt als linker en rechter hersenhelften
samenwerken.

Meditatief de twee hersenhelften
verkennen
Deze blog is een mooi thema voor een
vervolgtraining of terugkomdag voor
mindfulness-beoefenaars.
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12. Vredesbrein en oorlogsbrein
Vrede en oorlog zijn grote thema's. Toch begint het meestal klein. Voel ik mezelf vredig?
Dan zie ik de goedheid van de wereld en richt me op mogelijkheden en kansen. Voel ik
mezelf gestrest? Dan zie ik onvrede om me heen, en nemen ergernis en irritatie toe. Rick
Hanson, de auteur van 'Boeddha's Brein' (zie onze boekentip beneden) noemt dit het
groene en het rode brein. Iedere dag bewegen we ons verschillende keren van het groene
brein naar het rode brein, bewust of onbewust. Dat gebeurt vaak door interne prikkels,
maar evengoed door externe prikkels. Vooral in onze sociale interacties speelt het groene
en het rode brein een grote rol.

HET RODE BREIN
Zo kunnen we ons ongemakkelijk voelen, ons irriteren of misschien ons zelfs onveilig
voelen bij anderen. We kunnen het moeilijk vinden onszelf te zijn, passen ons aan of
rebelleren juist. We vinden het dan ook vaak moeilijk van mening te verschillen, afwijkend
gedrag te tolereren of te accepteren dat de ander gewoon anders is. Dan staat ons brein
op rood.

HET GROENE BREIN
Als we ons daarentegen op ons gemak voelen, plezier hebben met elkaar, samen creatief
zijn en samen spelen, elkaar begrijpen en ondersteunen, dan staat ons brein op groen.
Verschillen in mening, uiterlijk en gedrag worden dan niet als bedreigend ervaren maar als
een interessante uitdaging in het samenzijn. Diversiteit en anderszijn voelen niet
bedreigend maar juist als kleurrijk en boeiend.

VAN ROOD NAAR GROEN
Is het mogelijk om onszelf en anderen op te vangen als ons brein op rood staat? Als
gebeurtenissen ons overvallen en ons teveel worden? Als we meningsverschillen als
pijnlijk en kwetsend ervaren? Is het mogelijk ons brein naar de groene modus te leiden
zodat we ons veilig voelen terwijl we in contact blijven met een omgeving die ons uitdaagt
en niet altijd in harmonie is? Is het mogelijk te blijven communiceren ook bij verschillen en
tegenstellingen?
Het antwoord is: ja!
Als je weet, welke condities nodig zijn om het rode brein op te vangen en het groene brein
te laten floreren, dan ben je niet meer overgeleverd aan je automatische patronen!
Maar hoe doen we dat?

38

VEILIGHEID EN WELZĲN ZĲN TE LEREN!
De eerste stap is: erkennen dat we stressreacties hebben, waarin we onszelf en anderen
tot last zijn. En dat het liefste met mildheid en zelfcompassie. De tweede stap is: zien hoe
de wetmatigheden in ons brein geprogrammeerd zijn, die tot onvrede, stress en
onveiligheid leiden. De derde stap is: weten hoe het vredesnetwerk in ons brein
functioneert. En de vierde stap: dagelijks oefenen met het activeren van het
vredesnetwerk.(Voor degene die bekend is met het boeddhisme: we volgen hier de vier
edele waarheden!)

VREDE EN OORLOG IN ONS BREIN
In ons brein is het limbische systeem dat constant checkt of we veilig of onveilig zijn. Bij
onveiligheid worden allerlei processen in ons lichaam geactiveerd. Zo gaat onze
bloeddruk en onze hartslag omhoog. Onze spierspanning neemt toe en er worden stofjes
aan ons bloed afgegeven, die maken dat we waakzamer worden. We maken ons gereed
voor een heel primitief overlevingsmechanisme: vluchten of vechten.
Gelukkig biedt het brein ons ook de mogelijkheid vrede en harmonie te cultiveren. We
kunnen stress herkennen, kalmeren en ons welbewust richten op wat goed en veilig is. Dit
is de taak van de prefrontale cortex, een soort bestuurs- en overzichtsfunctie in ons brein.
Deze prefrontale cortex kunnen we activeren door ons te trainen in het antigif van angst
en onveiligheid: mindfulness en (zelf)compassie. We nodigen ons uit tot een basishouding
van vriendelijkheid. In het boeddhisme wordt dit 'metta' genoemd.
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ONS LICHAAM ALS VEILIGE HAVEN
De prefrontale cortex heeft daarbij wel een samenwerkingspartner nodig, namelijk ons
lichaam. Of beter gezegd: Aandacht vóór en bewustzijn ván ons lichaam. We leren
aandacht te hebben voor de hersenstam, de diepste laag in ons brein. Als we onze
lichaamssignalen opmerken in samenwerking met de prefrontale cortex dan kunnen we
onszelf en anderen trefzeker in een veilige mindset brengen. Onze hersenstam en ons
emotiecentrum - het limbische systeem - beginnen te ontspannen. Lastige sociale
interacties worden weer leuk, speels en creatief. Samen met de onderste lagen van ons
brein, kan nu ook onze geest ontspannen. Ons denken wordt kalmer en objectiever. We
leren een haven voor veiligheid en goedheid te worden, voor onszelf en voor anderen.
Zelf uitproberen? Doe dan de volgende oefening:
Veiligheid creëren via het lichaam
Deze blog sluit goed aan bij de thema’s uit de zevende les van
een MBCT-training
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Het werk van de Academie
Ben jij door deze blogs nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?
Wees dan welkom op een van onze trainingen of opleidingen.

Voor de mindfulness-professional
-

Voor de mindfulness-professional bieden we diverse masterclasses en
bijscholingen aan op het gebied van neurowetenschap, mindfulness en de
boeddhistische psychologie. Die kun je vinden in de agenda van
www.openbewustzijn.nl.

-

Heb jij interesse om het 8-weken programma MBSR/MBCT te leren combineren
met kennis over het brein? Of om een vervolgtraining aan jouw cursisten te
geven op basis van mindfulness en breinkennis? We geven hierover een
nascholing. Neem hiervoor direct contact op met Dorle Lommatzsch
dorle@openbewustzijn.nl

-

We komen ook graag voor een eenmalige workshop voor jouw mindfulness
intervisiegroep. Laat het ons weten. We maken dan samen een workshop op
maat. Neem hiervoor direct contact op met Dorle Lommatzsch
dorle@openbewustzijn.nl of met Inge Jager inge@openbewustzijn.nl

-

Mindful communiceren is een vak apart. Dat bieden we aan in de driejarige
opleiding tot Mindful Coach en de eenjarige opleiding tot Mindful Manager.
Je krijgt hier de meest grondige scholing over de kruisbestuiving tussen
mindfulness, neurowetenschap en boeddhistische psychologie. En dat terwijl je
leert mensen mindful te coachen en te begeleiden. Lees hier uitgebreid over op
onze website of neem direct contact op met Dorle Lommatzsch
dorle@openbewustzijn.nl, Inge Jager inge@openbewustzijn.nl of
Ben van de Brand (Mindful Management) ben@openbewustzijn.nl
Wil je de hele reeks meditaties in een keer inzien? Ga dan naar deze link

Alle audio-meditaties zijn ook te zien als video op YouTube
Wil je op de hoogte worden gehouden van ons programma?
Schrijf je dan in voor onze algemene nieuwsbrief
Of schrijf je in voor de nieuwsbrief van de mindful professional
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Over de auteur
Dorle Lommatzsch geeft sinds 1998 les in meditatie op boeddhistische grondslag. Zij
begeleidde al talloze basis-, vervolg- en jaargroepen vanuit mindfulness-meditatie. Ook
begeleidt zij mensen individueel vanuit de boeddhistische psychologie en moderne
traumatherapie. Sinds 2010 geeft zij leiding aan de Academie voor Open Bewustzijn.
Vele boeddhistische leraren hebben bijgedragen aan haar ontwikkeling: Gelek
Rinpoche, Thich Nhat Hanh, Sogyal Rinpoche, Tenzin Wangyal, Tartang Tulku en
Trungpa Rinpoche. Ook nieuwe westerse leraren Jack Kornfield, Jon Kabbat-Zinn en
Steven Batchelor droegen bij aan haar expertise. Kennis over neurowetenschap in
verband met mindfulness werden opgedaan door trainingen en webinars te volgen bij
Rick Hanson, Daniel Siegel, Tara Brach, Ted Usatinsky en vele andere. In 2017 heeft ze
de opleiding ‘Körperorientierte, integrative Traumabehandelung’ bij Dr. Johannes B.
Schmidt afgerond. In 2018 volgde ze bij hem twee nascholingen over dissociatie.
Dorle is auteur van het basis- en werkboek mindfulness ‘Op zoek naar jezelf?’ (Asoka,
2011). Zij schrijf op dit moment aan haar nieuwe boek: Vrede – mindfulness en
neurowetenschap als wegwijzers naar een vredige samenleving.

Bronnen
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