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Met deze Mindful Leven Challenge krijg je gedurende 31 dagen elke dag een
gemakkelijk toepasbare mindfulle oefening.

We gaan deze 31-daagse uitdaging beginnen met het kiezen van een
bewust positief antwoord op de vraag: "Hoe gaat het met je?"

Vaak als we op deze vraag reageren zeggen we iets als, "prima" op de
automatische piloot, of we beginnen meteen met het ergste wat ons die dag
is overkomen of iets vreselijks wat we op het nieuws hebben gezien. Heb je al
gemerkt dat je dit doet?

Laten we vandaag eens een bewustere reactie oefenen. 
Kies het meest positieve dat je is overkomen om als eerste over te
praten. 
Zelfs als je het gevoel hebt dat je hele leven uit elkaar valt, is er altijd
minstens één positief ding dat je uit je dag kunt halen. Misschien is het de
zonneschijn of de heerlijke omelet die je als ontbijt hebt gegeten, of een
moment van stilte. Geniet langer na van de hoogtepunten van je dag door
erover te praten als je wordt gevraagd hoe het met je gaat.

Er gewoon over praten kan je humeur opkrikken. Net zoals praten over
het negatieve je soms slechter kan laten voelen.

Ik suggereer niet dat je de dingen die niet goed gaan moet verdoezelen. Maar
het belangrijkste doel van de oefening van vandaag is dat je je bewust wordt
van hoe vaak je ervoor kiest om over het negatieve te praten in plaats van
over het positieve, en dat je er bewust voor kiest om aandacht te geven aan
de positieve dingen die je als vanzelfsprekend beschouwt.
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DAG 1

HOE GAAT HET MET JE?



De mindfulness oefening van vandaag is om in vakantie-modus te komen! Nu
bedoel ik niet dat je alles moet laten vallen wat je aan het doen bent om plots
op vakantie te gaan ... hoewel, als dat is wat je voelt dat je moet doen, dan
ben ik zeker niet van plan om je tegen te houden!

Wat ik bedoel is: denk eraan hoe het voelt om op vakantie te zijn -
ontspannen, zorgeloos, open om met de stroom mee te gaan, spontaan of
nieuwsgierig te zijn, te ontdekken, jezelf toestemming te geven om plezier te
hebben, te lachen, te zien wat er gebeurt, en te stoppen met dingen oplossen
of fixen!

Kijk nu eens of je die houding kunt overnemen in wat je ook aan het
doen bent. Hoe voelt vakantie-modus voor jou terwijl je werkt? Terwijl
je de kinderen klaarmaakt om naar school te gaan? Terwijl je
boodschappen doet?

Hoe kun je meer plezier hebben en je meer ontspannen voelen, wat je ook
aan het doen bent? Geef jezelf vandaag de toestemming om te
experimenteren met het leven in deze modus! Neem op z'n minst voor
vandaag een vakantie van het "oplossingen zoeken"!

Dit betekent niet dat ik je vraag om de dingen die op je drukken te negeren.
Vandaag gaat het er gewoon om het leven wat luchtiger te benaderen en te
zien wat er gebeurt!
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DAG 2

VAKANTIE-MODUS



De oefening van vandaag gaat over relativeren. Dat betekent een stap terug
doen en opmerken wat jij hebt dat anderen die minder fortuinlijk zijn dan jij
niet hebben.

Vaak vergelijken we onszelf met degenen die meer hebben dan wij. Dit kan
ons het gevoel geven dat we niet genoeg of helemaal niets hebben. Bedenk
dat er altijd iemand is die wat hij heeft ook met jou vergelijkt. Jouw "niet
genoeg" kan voor iemand anders heel veel zijn.

Kun je dit gedurende de dag opmerken? Bijvoorbeeld als je iets zegt als: "Ik
heb geen leuke kleren." Voor iemand anders kunnen jouw kleren een luxe
zijn.

Deze oefening gaat over het plaatsen van je aandacht op wat je hebt,
in plaats van op wat je niet hebt, door dingen in perspectief te
plaatsen. Door simpelweg je overvloed op te merken, kunnen er meer
overvloedige dingen naar je toe komen. Hoe vaak kun je je vandaag
afstemmen op deze overvloed?
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DAG 3

RELATIVEREN

Every time you praise something, 
every time you appreciate something,

every time you feel good about
something, you are telling the Universe,

'More of this, please.'
A B R A H A M



De oefening van vandaag gaat over het observeren van Satya. 

Satya is een Sanskriet woord dat vrij vertaald 'waarachtigheid'
betekent. 
Het is een van de 5 Yamas, die een soort ethische code zijn van het
achtvoudige pad naar yoga. (De beoefening van houdingen in een yogales is
slechts één van deze acht stappen).

Satya in acht nemen betekent eerlijk zijn tegenover jezelf en
tegenover anderen in je gedachten, spreken en handelingen. 
Probeer zo goed mogelijk op te merken wanneer je voor oneerlijkheid kiest.
Dit kan zijn: het ene zeggen en het andere doen, je inzetten voor dingen die
niet goed voor je zijn, spreken of handelen zonder intentie, of de waarheid
weglaten en ontkennen.

Doe een bewuste poging om de eerlijke benadering te kiezen, zolang
het jezelf of anderen geen kwaad doet. 

Merk aan het eind van de dag op hoe het beoefenen van Satya invloed heeft
gehad op de manier waarop je je voelt.
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DAG 4

SATYA

To believe in something 
and not to live it, 

is dishonest.
M A H A T M A  G A N D H I



De mindfulness oefening van vandaag gaat over het vervangen van
negatieve verwachtingen door positieve.

We baseren veel van wat we verwachten te gebeuren op de manier waarop
dingen in het verleden zijn gebeurd of op hoe ze op dit moment gaan. Als er
negatieve dingen zijn gebeurd of gebeuren, doen we ons best om te
voorkomen dat ze weer gebeuren en verwachten we het ergste.

Wanneer wij verwachten dat de dingen verkeerd zullen gaan, gebeurt
dat ook vaak. Dit blijft ons bewijs geven dat onze verwachtingen juist
zijn en zo zitten we gevangen in een vicieuze cirkel.

Oefen vandaag het perspectief dat alleen omdat het in het verleden is
gebeurd, het niet betekent dat het opnieuw zal gebeuren. 

Verwacht vandaag het beste.
 
Probeer tegelijkertijd los te staan van de uitkomst. Als het beste niet gebeurt,
merk dan of je de neiging hebt om terug te vallen in de verwachting van het
ergste, en laat het niets betekenen, of laat het betekenen dat dit nog niet
voorbij is en dat het beste nog moet komen!

5

DAG 5

VERWACHTINGEN



De mindfulness oefening van vandaag is om een gemeend compliment
te geven tijdens een gesprek.

Als je contact hebt met mensen in je dagelijkse omgeving, hetzij in persoon
of online, kijk of je iets kunt vinden dat je echt leuk vindt, waardeert, of
bijzonder interessant vindt aan de persoon met wie je spreekt. Dit kan zo
simpel zijn als zeggen, "wat een mooie trui, die kleur staat je echt goed."

Gewoon door de schoonheid (innerlijk of uiterlijk) in anderen op te
merken, kunnen we voelen dat we omringd zijn door schoonheid. 

Dit kan een behoorlijk groot effect hebben op je stemming en hoe je je
werkelijkheid ziet en je daardoor ook een beetje mooier laten voelen.

Als we voortdurend onze aandacht vestigen op wat we niet mooi vinden, wat
meestal gemakkelijker is dan wat we wel mooi vinden, kan dit ons het gevoel
geven dat niets in onze wereld beantwoordt aan onze norm voor hoe dingen
zouden moeten zijn.

Als je in een omgeving bent waar je niet de kans hebt om met anderen te
interageren, dan kan je ook even de tijd nemen om door je contacten te
bladeren en iemand een compliment te sturen die al een tijdje niets van jou
heeft gehoord!
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DAG 6

GEEF EEN COMPLIMENT



De mindfulness gewoonte van vandaag is het observeren van Saucha.

Saucha is één van de 5 Niyamas, of richtlijnen, op het achtvoudige yogapad. 
Het is vrij vertaald uit het Sanskriet en betekent zuiverheid of reinheid. 
Dit heeft betrekking op zuiverheid in je omgeving, lichaam, geest en spraak.

Merk tijdens je dag even op hoe zuiver je gedachten zijn, wat je in je lichaam
stopt, wat je zegt en wat je consumeert, inclusief tv-programma's waar je naar
kijkt, mensen met wie je communiceert of plaatsen waar je je bevindt.

Doe een bewuste poging om dit allemaal "op te ruimen" als je merkt
dat het niet helemaal zuiver is. 

Bijvoorbeeld, grijp je naar de suikerhoudende of vetrijke snack of naar een
stuk vers fruit? Spreek je vriendelijke woorden tegen jezelf en anderen of kies
je voor vernederende, kwetsende taal? Hou je je werkplek schoon of ligt hij
vol met vuile koffiekopjes en rommel?

Merk aan het eind van de dag eens op of alleen al je bewustwording
van Saucha je manier van leven en werken nieuw leven inblaast.
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DAG 7

SAUCHA

The body is your temple.
Keep it pure and clean 

for the soul to reside in.
B . K . S .  I Y E N G A R



De mindfulness gewoonte van vandaag gaat over je lichaam je gids
laten zijn. 

Dat betekent uit je denken komen en de waarheid van je lichaam eren. Je
lichaam vraagt je om te rusten? Vraagt je lichaam je om beweging? Zegt je
lichaam dat een bepaalde plek of persoon niet goed voor je is om nu bij in de
buurt te zijn?

Het is een veel voorkomende neiging om onszelf de behoeften van ons
lichaam uit het hoofd te praten en meer belang te hechten aan wat
onze onmiddellijke aandacht vraagt, zoals het oplossen van
werkgerelateerde problemen of het omgaan met een ingewikkeld
gezinsleven. 

Kun je jezelf vandaag toestemming geven om je lichaam net zo belangrijk te
vinden?

Dit kan betekenen dat je een aantal grenzen moet stellen, zoals vrienden,
familie of collega's vertellen dat je 5 minuten adempauze nodig hebt. Of het
zou kunnen betekenen dat sommige dingen vandaag niet perfect gedaan
zullen worden. Aan de andere kant zou het kunnen betekenen dat je wat
meer zelfdiscipline moet opbrengen als je lichaam om een workout vraagt.
Kun je dat op dit moment toestaan terwijl je prioriteit geeft aan wat je
lichaam echt nodig heeft?

Ik weet dat dit moeilijk kan zijn, vooral als je je lichaam al een hele tijd
negeert! 
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DAG 8

JE LICHAAM JE GIDS

In order to trust your body as a guide, 
the first step is to begin to understand it.

D E E P A K  C H O P R A



De mindfulness oefening van vandaag gaat helemaal over het
afstemmen op het gevoel van vrijheid. 

Hoe vaak kun jij je de hele dag verbinden met het gevoel van vrijheid en dat
gevoel volledig belichamen? Wat maakt dat je je vrij voelt?

Dit kan zo simpel zijn als de vrijheid om een tweede keer op snooze te
drukken of de vrijheid om vers, gefilterd water te drinken. Of het kan de
vrijheid van beweging in je lichaam zijn of de vrijheid om te kiezen wat je voor
het avondeten gaat koken.

Een veel voorkomend voorbeeld van wat mensen ervan weerhoudt zich vrij te
voelen is geld. Als er niet genoeg is, hebben we het gevoel dat we niets
kunnen doen of hebben en daardoor voelen we ons vastzitten. Nu zeg ik niet
dat je niet moet proberen om geldproblemen op te lossen als je die hebt (of
welke andere problemen dan ook waardoor je je niet vrij voelt), 
maar door het gevoel van vrijheid steeds weer aan te boren, waar het
op dit moment ook gevonden kan worden, geef je het momentum om
er meer van te voelen. 

Dit momentum of lichtheid van zijn is precies wat je blokkades kan bevrijden
en je naar de oplossing kan leiden.
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DAG 9

VRIJHEID



De mindfulness oefening van vandaag gaat helemaal over het
afstemmen op het gevoel van vrijheid. 

Hoe vaak kun jij je de hele dag verbinden met het gevoel van vrijheid en dat
gevoel volledig belichamen? Wat maakt dat je je vrij voelt?

Dit kan zo simpel zijn als de vrijheid om een tweede keer op snooze te
drukken of de vrijheid om vers, gefilterd water te drinken. Of het kan de
vrijheid van beweging in je lichaam zijn of de vrijheid om te kiezen wat je voor
het avondeten gaat koken.

Een veel voorkomend voorbeeld van wat mensen ervan weerhoudt zich vrij te
voelen is geld. Als er niet genoeg is, hebben we het gevoel dat we niets
kunnen doen of hebben en daardoor voelen we ons vastzitten. Nu zeg ik niet
dat je niet moet proberen om geldproblemen op te lossen als je die hebt (of
welke andere problemen dan ook waardoor je je niet vrij voelt), 
maar door het gevoel van vrijheid steeds weer aan te boren, waar het
op dit moment ook gevonden kan worden, geef je het momentum om
er meer van te voelen. 
Dit momentum of lichtheid van zijn is precies wat je blokkades kan bevrijden
en je naar de oplossing kan leiden.
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DAG 10

VRIJHEID

Freedom is to feel 
what your heart wants,

regardless 
of the opinions of others.

P A U L O  C O E L H O



De oefening van vandaag gaat over jezelf tijd gunnen. Ik bedoel niet je
agenda leegmaken, maar jezelf meer tijd gunnen dan je denkt dat nodig is
om te veranderen, te helen, te verwerken, dingen op te lossen of zelfs maar
een van deze oefeningen uit te voeren.

Heel vaak raken we gefrustreerd op onszelf omdat we niet het gevoel
hebben dat we vooruitgang boeken binnen de tijd die onze innerlijke
criticus besloot ons te geven. 

Wat als ik je zou vertellen dat deze tijdslijn slechts een illusie is?! Er is geen
echte deadline voor wanneer dit voor jou gebeurt. Het zal gebeuren wanneer
het gebeurt, en ironisch genoeg gebeurt het vaak sneller wanneer we
stoppen met onszelf onder druk te zetten om het te laten gebeuren.

Ik weet hoe moeilijk dit is! Het is een van de dingen waar ik persoonlijk het
meest mee worstel. Een ding dat me echt helpt om dingen in perspectief te
plaatsen is om me voor te stellen hoe ik zou reageren als een vriendin me zou
vertellen dat ze zo hard voor zichzelf is. Ik zou haar eraan herinneren dat dit
soort dingen tijd vraagt. Maar nu ben ik die vriendin die deze herinnering
nodig heeft. 

Dus kun je tegen jezelf praten zoals je tegen een vriendin zou praten
die met hetzelfde worstelt?

Het leven geeft ons allerlei heel reële deadlines, zoals biologische klokken die
tikken, een huurcontract dat afloopt, geld dat opraakt. Ik wil dat niet
verdoezelen. Maar ik wil je herinneren aan het eeuwenoude gezegde "als één
deur sluit, gaat er een andere open".
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DAG 11

GUN JEZELF TIJD



We weten nooit echt wat er voor ons opengaat als de deur van iets anders
dichtgaat. Het kan de deur openen naar de vervulling van vele diepere
verlangens die je niet kon zien toen je je ogen op één specifieke richting had
gericht.

Kun je oefenen om open te staan voor uitkomsten die buitengewoon veel
beter zijn dan wat je je kunt voorstellen met je beperkte
voorstellingsvermogen van wat je weet dat waar of mogelijk is. Ik weet dat dit
een enorme hoeveelheid vertrouwen vereist, maar vaak als we ophouden ons
te beperken tot één bepaalde uitkomst, ontvangen we zoveel meer dan wat
we konden verwachten. Wat als je dat nu eens je experiment van de dag laat
zijn?
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When on door closes, 
another door opens.

But we often look so long and so
regretfully upon the closed door, 

that we do not see the one
which has opened for us.

A L E X A N D E R  G R A H A M  B E L L



De oefening van vandaag gaat over het omarmen van wat je in
anderen afwijst.

Vaak is wat we in een ander afwijzen, iets wat we in onszelf hebben
afgewezen. Door ons te verzachten voor iemand anders, kunnen we dat deel
in onszelf verzachten dat verhard is.

Ik had het bijvoorbeeld altijd heel moeilijk als mensen te laat kwamen
opdagen of een afspraak met mij misten. Ik werd dan echt boos, voelde me
vreselijk niet gerespecteerd en alsof ik er voor hen niet toe deed of alsof ze
mijn tijd hadden verspild. Aan de andere kant zou ik mezelf ook nooit
toestaan een afspraak over te slaan of af te zeggen, zelfs niet als ik er geen
zin in had. Een afspraak is een afspraak, ongeacht wat er gebeurt. Dit was
mijn houding gedurende een zeer lange tijd.

Wat is iets dat je afwijst in anderen? 
Kun je voorbij je gekwetste gevoelens kijken en die persoon toestaan
fouten te maken of anders te zijn dan jij? 
We doen allemaal ons best en soms is het beste wat iemand kan doen veel
minder dan dat wat jij van hem verwacht. 

Compassie hebben met anderen kan je helpen compassie te hebben
met jezelf als je het gevoel hebt dat je niet aan je eigen verwachtingen
voldoet.
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DAG 12

OMARM WAT JE AFWIJST



De mindfulness gewoonte van vandaag is om je af te stemmen op het
gevoel van tevredenheid. 

Tevredenheid is een gevoel dat velen van ons zoeken in de dingen die we
willen. Echter, als we niet krijgen wat we willen, hebben we de neiging om een
groot deel van de tijd te vertoeven in ontevredenheid. Hoe langer we ons
concentreren op hoe ontevreden we ons voelen, hoe verder weg
tevredenheid lijkt, en hoe meer we grijpen naar die dingen om ons dat gevoel
van tevredenheid terug te geven.

Kijk vandaag eens om je heen naar dingen die je al hebt en die je een
gevoel van tevredenheid geven en probeer je een tijdje in dat gevoel te
koesteren. 

Als ik bijvoorbeeld de kans krijg om de natuur in te trekken, vind ik het
buitengewoon bevredigend om naar de prachtige, weelderige kleuren te
kijken, en om in de energie van levendige, levende dingen te zijn. Dit is
beschikbaar voor mij elke keer als ik een wandeling maak. En als ik nergens
heen kan of het regent, kan ik een prachtig landschap op internet of in mijn
foto album opzoeken en me afstemmen op die voldoening zonder uit mijn
zetel te komen.

Wat is er hier en nu voor jou beschikbaar om je te helpen dat gevoel
van voldoening op te roepen? 

Hoe meer je je bewust verbindt met dit gevoel gedurende je dag, hoe
waarschijnlijker het zal zijn dat je die bevredigende dingen aantrekt die je in
de eerste plaats wilde.

Denk eraan dat het er niet om gaat een negatief gevoel weg te duwen of te
ontkennen, maar dat het erom gaat bewust op te merken waar op dit
moment de voldoening te vinden is.
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DAG 13

TEVREDENHEID



Voor de mindfulness gewoonte van vandaag gaan we Aparigraha
beoefenen. 
Dit is weer een van de 5 Yamas in het achtvoudige pad naar yoga, wat zich uit
het Sanskriet vertaalt in niet-gebondenheid of niet-bezitterigheid.

Dit houdt verband met een van de principes van de Yogische tekst, de
Bhagavad Gita, waarin Krishna de les leert dat men zich alleen met de actie
moet bezighouden, en niet met de vruchten van die actie. Met andere
woorden, doe het omwille van de reis en niet omwille van het resultaat. Blijf
gepassioneerd, maar ongebonden.

Kun je alles wat je vandaag doet met een open hart en geest
benaderen en een specifiek resultaat loslaten? 
Wanneer we onze aandacht verleggen naar genieten en meer aanwezig zijn
in de reis, ontvangen we vaak wat we hoopten te krijgen als resultaat van die
reis: geluk, een goed gevoel, vreugde, vrede, voldoening, vervulling. Als we
onszelf toestaan om plezier te hebben en ons goed te voelen in het nu, zijn
de resultaten die we ontvangen vaak beter dan wat we onszelf hadden
kunnen voorstellen.

Wat voelt goed om nu te doen? Wat zou je in staat stellen om je op dit
moment vervuld te voelen, ongeacht of het je geld oplevert, een
relatie, een nieuwe auto, een klant, een antwoord, enzovoort?

Laat dat je acties van vandaag leiden in plaats van een specifiek resultaat. 
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DAG 14

APARIGRAHA

Detachment is not that  
you should own nothing.

But that nothing  should own you.
A L I  I B N  A B I  T A L I B



De mindfulness gewoonte van vandaag gaat over tegenstellingen
naast elkaar laten bestaan. 

Vaak denken we dat we moeten kiezen tussen twee dingen of ideeën, of we
geloven dat door het hebben van een ding we een ander moeten opgeven.
Bijvoorbeeld, je zou kunnen denken dat door te vragen om hulp je moet
opgeven een sterke, onafhankelijke persoon te zijn. Of je zou kunnen denken
dat je door een relatie te hebben niet langer dingen kunt doen waar je zin in
hebt.

Welke tegenpool creëert op dit moment een conflict of dilemma voor
je? 

Kun je vandaag verder kijken dan dit en zien dat het één niet noodzakelijk het
ander hoeft te betekenen?

Verwijzend naar het eerste voorbeeld dat ik gaf, is het mogelijk dat je door
om hulp te vragen de teugels in je leven in handen hebt genomen zodat je de
volgende keer beter toegerust bent om het op eigen kracht te doen? Of is het
mogelijk dat je door om hulp te vragen erkent dat we als samenleving van
elkaar afhankelijk zijn, en dat geen enkel mens op aarde helemaal alleen zou
kunnen overleven? Trouwens, als je kijkt naar de gewoonten van een aantal
van 's werelds meest "succesvolle" mensen, geen van hen kwam waar ze nu
zijn helemaal alleen.

Jezelf toestaan om twee perspectieven tegelijk in te nemen is een
kunst, dus geef jezelf de kans om dit te oefenen als je merkt dat er
dilemma's ontstaan in je manier van denken. 
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DAG 15

TEGENSTELLINGEN



Probeer voorbij de oppervlakte te kijken en beide kanten van de munt te
zien... of nog beter, zie het als een kubus en bekijk hem van verschillende
kanten.

Ik sluit vandaag graag af met één van mijn favoriete citaten uit de Yoga
Sutra's van Patanjali: 

"Wanneer we toestaan dat tegengestelden naast elkaar bestaan,
worden we niet langer verstoord door de dualiteiten van het leven."
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De gewoonte van vandaag is om aandachtig te luisteren. 
Gun jezelf op zijn minst 3 seconden of één volledige ademteug voordat je
vandaag iets zegt of op iemand reageert.

Vaak hebben we de neiging om tijdens een gesprek al na te denken
over ons antwoord terwijl de ander nog aan het praten is. 
Dit kan resulteren in het onderbreken van die persoon zodat we onze
gedachten kunnen uitspreken, of reageren zonder volledig te verwerken wat
er gezegd is.

Als je je alleen richt op wat de ander zegt in plaats van op hoe je gaat
reageren, vergroot je de kans dat je iets nieuws leert, dat je je op een
dieper niveau inleeft in de ervaring van de ander, of dat je de ander het
gevoel geeft dat hij of zij gezien en gehoord wordt. 
Dit verhoogt het gevoel van verbondenheid en kan zowel jou als de ander
een veel voldaner gevoel geven over het gevoerde gesprek.

Merk op of je deze neiging hebt als je vandaag met anderen praat en
kijk of je aandachtiger kunt luisteren. 
Ga aan het eind van de dag bij jezelf na of deze oefening je een goed gevoel
heeft gegeven.
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DAG 16

AANDACHTIG LUISTEREN

When you talk, you are only repeating
what you already know. But if you listen,

you may learn something new.
D A L A I  L A M A



De mindfulness gewoonte van vandaag is om de weg van de minste
weerstand te volgen. Dit betekent dat je uit alle opties die je hebt in een
bepaald moment, kiest voor degene die het meest opwindend of het lichtst
voelt.

Vaak laten we ons door ons verstand ompraten om iets niet te doen
wat op dat moment goed voelt, omdat we niet zien waar het toe zou
kunnen leiden, of omdat we denken dat het tijdverspilling is. 
Maar je gelukkig voelen, in het moment, is nooit tijdverspilling, vooral als je
bedenkt dat het einddoel meestal is om je gelukkig te voelen!

Wanneer je de weg van de minste weerstand of de hoogste opwinding volgt,
kun je de stroom van het leven of de natuurlijke ontvouwing van je verhaal
benutten en je verlangens naar je toe laten komen, in plaats van dat je je
moet inspannen om ze te bereiken, of alles in je omgeving moet controleren
om ze te laten gebeuren. 
Het is alsof je met de stroom meegaat in plaats van ertegenin.

Dit betekent niet dat je moeilijke gevoelens die kunnen opkomen negeert,
noch betekent het dat je lui bent en helemaal niets doet. 
Het betekent gewoon dat je openstaat om meer te ontvangen van wat
je wilt, op welke manier het universum het je ook aanreikt! 
Je weet nooit waar die impuls je naartoe kan leiden! Het kan briljante ideeën
opleveren, kansen die je je nooit had voorgesteld, of mensen in je leven
brengen die je anders nooit zou hebben ontmoet.
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DAG 17

DE WEG VAN DE MINSTE WEERSTAND



De mindfulness gewoonte van vandaag is om niet-defensiviteit te beoefenen.
Probeer op te merken hoe vaak je de behoefte voelt om je idee of standpunt
te verdedigen en hoe die behoefte je spreken of handelen beïnvloedt.
Probeer naar beste vermogen te kiezen voor niet-verdedigen op dit moment.

Wanneer we vaak het gevoel hebben dat we ons standpunt moeten
verdedigen, kan dat voortkomen uit een veel diepere wond waar we
ons misschien niet zo bewust van zijn, zoals niet gehoord, gewaardeerd
of gezien worden. 

Door defensief te reageren kunnen we onszelf ervan weerhouden iets nieuws
te leren of iets vanuit een ander perspectief te zien. Daardoor beroven we
onszelf ook van het zien van de laag eronder en het helen van die wond die
ons ertoe brengt defensief te reageren. Defensief zijn kan ons vast laten
zitten in onze manier van doen en ons hart verharden tegenover mensen of
ervaringen die ons zouden kunnen inspireren tot groei.

Ga aan het eind van de dag eens bij jezelf na welke ruimte je in je geest en
hart hebt gecreëerd door gewoon te oefenen in niet-defensief zijn.
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DAG 18

NIET-DEFENSIVITEIT

Ego takes everything personally. Emotion
arises, defensiveness, perhaps even

aggression. Are you defending the truth?
No, the truth, in any case, needs no defense.

The light or sound does not care about
what you or anybody else thinks. You are

defending yourself, or rather the illusion of
yourself, the mind-made substitute.

E C K H A R T  T O L L E



Voor de mindfulness gewoonte van vandaag gaan we Santosha observeren.
Dit is nog één van de 5 Niyama's van het achtvoudige pad naar yoga en
betekent vrij vertaald uit het Sanskriet "tevredenheid". Op een dieper niveau
kan het geïnterpreteerd worden als vrijheid van omstandigheden die je
interne staat van tevredenheid dicteren.

Het is gebruikelijk om te geloven dat je je alleen tevreden of gelukkig kunt
voelen als je een goede baan hebt, veel geld, de perfecte romantische
partner, het perfecte lichaam, of als je alle yogahoudingen kunt uitvoeren, of
welke externe omstandigheid dan ook die tevredenheid voor jou brengt.
Echter, omstandigheden veranderen, en niet noodzakelijk altijd in ons
voordeel.

Santosha beoefenen betekent dat je omarmt dat tevredenheid in je
leeft en een staat is die altijd beschikbaar is, ongeacht de
omstandigheden, wanneer je ervoor kiest om erop af te stemmen. 

Je hoeft niet te wachten tot de dingen anders zijn om je gelukkig te voelen. Je
kiest er zelf voor.
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DAG 19

SANTOSHA

Be content with what you have; 
rejoice in the way things are.

When you realize there is nothing lacking ,
the whole world belongs to you.

L A O  T Z U



De mindfulness gewoonte van vandaag is om te oefenen om uit je eigen weg
te gaan. Dat kan op veel verschillende manieren geïnterpreteerd worden, dus
wil ik je eerst en vooral uitnodigen om er je eigen betekenis aan te geven.

Voor mij persoonlijk betekent het bereid zijn om de waarheid te zien en te
accepteren, zelfs als die waarheid pijnlijker aanvoelt dan het huidige ongemak
dat je voelt. De reden hiervoor is dat er altijd meer groei en expansie op je
wacht aan de andere kant. Het enige dat je weerhoudt om op een hoger
niveau te komen, ben jij, wanneer je weigert de dingen te zien zoals ze zijn.

Dus, vandaag nodig ik je uit om je angsten onder ogen te zien, om je
onzekerheid onder ogen te zien, om alles wat daaronder borrelt en
naar buiten wil komen, onder ogen te zien, en het eruit te laten komen.
Laat het eruit met een kreet, een schreeuw of een zucht.

Als je dit doet zul je zien dat de wereld nog steeds overeind staat, dat jij nog
steeds hier bent, en waarschijnlijk zul je een heleboel opluchting voelen
binnenstromen als de muren van weerstand afbrokkelen en alles wat je
overhoudt is de allereerste stap van de reis naar een hoger niveau!
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DAG 20

JE EIGEN WEG GAAN



De mindfulness gewoonte van vandaag is om aanwezig te blijven bij
ongemak. Wanneer we moeilijke emoties ervaren, hebben we vaak de neiging
om die weg te drukken of om onszelf te kalmeren op een ongezonde manier.
Denk maar aan die keer dat je hart gebroken was en je jezelf dagenlang in
slaap hebt gedronken, of wanneer je zo kwaad wordt maar niet wilt dat
iemand dat ziet en je dus al je energie besteedt aan het onderdrukken ervan?
(Of heb ik het nu alleen over mezelf? )

Ik ga je iets vertellen. De meesten van ons hebben nooit een gezonde
emotionele opvoeding gehad.

Als kind leren we dat het uiten of voelen van moeilijke emoties ertoe zou
leiden dat we in de steek gelaten, ongeliefd, waardeloos of onsuccesvol
zouden zijn. Dus wijzen we veel aspecten van onszelf af, ontkennen en
onderdrukken die, om emotioneel te overleven.

Als volwassenen komt dat wat we in onszelf hebben afgewezen, terug in de
vorm van triggers. Wanneer je getriggerd wordt om een moeilijke emotie te
voelen en vertrouwt op een overlevingsmechanisme, raad eens wat er dan
gebeurt? Je laat jezelf in de steek. Je houdt niet meer van jezelf. JIJ laat jezelf
waardeloos of onsuccesvol zijn.

Wanneer je aanwezig blijft bij je emotie geef je jezelf wat je als kind
nooit hebt gekregen, toestemming om JOU te zijn, om heel te zijn, en
dat al je emoties waardevol zijn. 

Dit is waarom aanwezig blijven bij ongemak een van de krachtigste manieren
kan zijn om te helen.
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DAG 21

AANWEZIG BLIJVEN BIJ ONGEMAK



Met wat oefening is dit meestal een van de snelste manieren om een
moeilijke emotie voorbij te laten gaan, en om de positieve emoties naar
boven te laten komen.

*disclaimer: Als je een diep trauma hebt meegemaakt, is het belangrijk op te
merken dat je in sommige gevallen misschien liever samenwerkt met een
trauma-specialist om deze mindfulness te begeleiden.
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Every negative emotion, 
no matter how strong or mild it is,

means you are pointed 
in the opposite direction 
of what you are wanting.

A B R A H A M  H I C K S



De afgelopen 2 dagen zijn we ingegaan op een aantal schaduwkanten van het
beoefenen van mindful positiviteit. 
Vandaag gaan we de boel wat opvrolijken door bewust te kiezen voor
hoogfrequent of hoogvibrerend taalgebruik.

Woorden hebben niet alleen de betekenissen die we eraan toekennen, maar
ook een energie. Die energie kan je innerlijke toestand beïnvloeden, wanneer je
die woorden spreekt of hoort. Probeer je vandaag meer bewust te zijn van de
woorden die je kiest.

Dit is bestudeerd door de Japanse onderzoeker Masaru Emoto in een
experiment waarbij hij de vorming van waterkristallen observeerde wanneer
woorden werden uitgesproken die positieve emotie versus negatieve emotie
oproepen. Woorden die positieve emoties oproepen, zoals "liefde", creëerden
veel mooiere kristallen dan negatieve woorden zoals "haat".

Als je bedenkt dat ons lichaam voor 70% uit water bestaat, begrijp je wel
hoeveel effect woorden kunnen hebben op je trillingsstaat!

Welke woorden voelen voor jou positief aan? Kun je ze vandaag vaker
gebruiken?
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DAG 22

HOOGFREQUENT TAALGEBRUIK



De mindfulness gewoonte van vandaag is om non-rigiditeit te beoefenen. Dit
betekent flexibel genoeg blijven om je overtuigingen uit te dagen, dingen
anders te proberen dan je gewend bent, en open te blijven staan voor het
onverwachte of ongeplande.

Naarmate we ouder worden, hebben we vaak de neiging om vastgeroest
te raken in onze gewoonten. 

Deze mentaliteit kan zeer beperkend zijn als ze niet gepaard gaat met
bewustzijn. Het kan ertoe leiden dat we geloven dat er nooit iets zal
veranderen, of dat sommige dingen gewoon niet voor ons bestemd zijn. Het
kan ons ook afsluiten van het opdoen van nieuwe ervaringen, inzichten, of zelfs
de drive om verder te kijken dan ons eigen wereldbeeld.

Een voorbeeld dat dit perfect illustreert is iets wat mijn grootmoeder meer dan
30 jaar geleden zei. "Wat heeft het voor zin om nieuwe dingen te kopen of
ergens naartoe te reizen als ik toch binnenkort doodga?" En ze heeft daarna
nog zeker 15 jaar geleefd.

Aan de andere kant is er niets mis mee om te weten wat je leuk vindt en
wat niet als resultaat van vele jaren experimenteren. 

Het belangrijkste is dat je je ervan bewust blijft of je jezelf beperkt of dat je echt
iets hebt gevonden waar je tevreden mee bent.

Op welke manieren zou jij wat minder rigide kunnen zijn? 
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DAG 23

NON-RIGIDITEIT



De mindfulness gewoonte van vandaag is om je grenzen te verkennen. 
Dit is een yogisch concept dat verwijst naar het herkennen waar je grens
ligt en er niet voor terugdeinzen, noch jezelf er voorbij duwen.

In de asana beoefening van yoga (de houdingen die we doen in een typische
yogales), kun je je grens tegenkomen door in een houding te komen tot een
punt waar je mogelijk wat ongemak voelt, maar nog niet zo ver bent gegaan
dat je pijn voelt of jezelf verwondt. Of het kan zijn dat je de drang voelt om uit
een intense houding te komen en het verschil herkent tussen het cultiveren
van uithoudingsvermogen en de pijn van te ver gaan.

Dit kan zeker worden toegepast op alles wat je in het leven ervaart. 

Bijvoorbeeld, het onderscheid maken tussen een meningsverschil en giftig
gedrag. Een beetje ongemak in een meningsverschil kan nodig zijn om
meningsverschillen te overbruggen, terwijl giftig gedrag niemand een goed
gevoel geeft.

Of het nu op de mat is of in het leven, het vergt zeker oefening, dus wees niet
te streng voor jezelf als je te ver bent gegaan in één van beide uitersten. Soms
is dat de beste manier om je grens te vinden.
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DAG 24

JE GRENZEN VERKENNEN



De mindfulness gewoonte van vandaag is om waardering te oefenen. Dit
betekent gewoon opmerken wat je waardeert en van dat gevoel genieten met
je hele lichaam. Hoe voelt waardering in je lichaam? Welke gewaarwordingen
gaan ermee gepaard? Waar in je lichaam voel je het? Kun je jezelf toestaan om
volledig te baden in waardering?

Net als sommige van de andere gevoelsstaten die we hebben beoefend,
is waardering altijd voor ons beschikbaar, gratis, wanneer we ervoor
kiezen om het in te schakelen. 

Wat waardeer je? Je vrienden? Je familie? Je rust en stilte?

Hoe meer je je emotionele kompas afstemt op een staat van waardering,
hoe meer je zult ontvangen om dankbaar voor te zijn. 

Ik heb bijvoorbeeld een week een experiment gedaan waarbij ik me
concentreerde op het waarderen van mijn vriendschappen. De week daarop
ontving ik zoveel uitnodigingen van vrienden dat ik nauwelijks de tijd had om
op alle uitnodigingen in te gaan.
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DAG 25

WAARDERING



De mindfulness gewoonte van vandaag is om je bewust te zijn van welke
energie bij jou hoort en welke energie je van anderen absorbeert. 

Dit kunnen emoties, angsten, zorgen, problemen, meningen, of verlangens zijn.

Het is gemakkelijk om ons te verliezen in wat we van anderen oppikken
en het te versterken of zelfs onze energie te steken in het oplossen van
dingen waar we niets mee te maken hebben. 

Als we niet kunnen onderscheiden wat van ons is en wat van anderen is,
kunnen we ons verward, overweldigd, uitgeput of misschien zelfs een beetje
gebruikt of mishandeld voelen.

Zelfs als je van sociale interactie houdt, heeft ieder lichaam tijd voor
zichzelf nodig om de energieën van anderen af te schudden en zich
bewust te worden van die van zichzelf. 

Probeer je gedurende de dag bewust te worden van je innerlijke toestand en
vraag jezelf af: is dit echt van mij?

Bovendien, als het je bedoeling is om ruimte te houden voor anderen en hen te
ondersteunen, moet je in staat zijn om te onderscheiden waar jouw ruimte
eindigt en die van hen begint.
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DAG 26

JOUW EIGEN ENERGIE



De mindfulness gewoonte van vandaag is om je yin en yang in harmonie te
brengen. Het Taoïstische concept van yin en yang is gebaseerd op het principe
dat er in de hele natuur twee tegengestelde maar elkaar aanvullende krachten
bestaan. Elke kracht heeft bepaalde kwaliteiten die ermee verbonden zijn en
door een gezond evenwicht te bereiken tussen de yin en yang kanten van het
leven kunnen we harmonie vinden.

De yin kant van het leven wordt geassocieerd met passiviteit, ontvangen,
verzorgen, vrouwelijk, rustig, introspectief, zachtheid, overgave, veranderlijkheid,
toelaten, contemplatie, maan, nacht, om er een paar te noemen. Enkele
kwaliteiten waarmee yang wordt geassocieerd zijn activiteit, hardheid,
opwinding, hitte, beweging, dag, vuur, naar buiten treden, sterk, mannelijk.

Probeer op te merken of je een overmaat ervaart in het ene en een tekort
in het andere. 

Probeer vanuit dit besef activiteiten te kiezen die jou in staat stellen een groter
evenwicht tussen de twee te bereiken. Bijvoorbeeld, als je overactief bent
geweest, lichamelijk of geestelijk, ben je waarschijnlijk meer in je yang, dus het
kiezen van activiteiten die rust en ontspanning mogelijk maken kan je helpen
meer yin te vinden.

Voor mij persoonlijk is dit de reden waarom ik graag zowel hatha (yang) yoga
als yin yoga beoefen, afhankelijk van waar ik op dat moment een teveel of een
tekort voel.
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DAG 27

YIN YANG



De gewoonte van vandaag is om Asteya te beoefenen. Dit is een andere van de
5 Yamas in het achtvoudige pad naar yoga. Asteya betekent vrij vertaald uit het
Sanskriet "niet stelen", en dat heeft niet alleen betrekking op materiële
bezittingen. Asteya in acht nemen kan ook betekenen dat je erop let dat je
mensen of jezelf niet berooft van vreugde, tijd, vooruitgang, groei, prestatie of
ervaring.

Een van de redenen waarom mensen de drang voelen om te stelen is
wanneer ze onderliggende gevoelens van gebrek of machteloosheid
hebben en de enige manier om zich machtig of overvloedig te voelen is
door van anderen te nemen. 

Wanneer je Asteya beoefent, komt het vanuit de overtuiging dat er genoeg is
voor iedereen, inclusief voor jezelf.

Enkele manieren om je er bewust van te zijn dat je niet steelt, zijn onder meer
het nakomen van beloftes die je aan anderen of jezelf hebt gedaan, het geven
van krediet waar krediet op zijn plaats is, het niet afwijzen van gevoelens of
standpunten, en een van mijn persoonlijke favorieten, jezelf en anderen
toestaan om welke leerervaringen dan ook op te doen door de uitdagingen van
het leven aan te gaan. Wanneer je uitdagingen probeert te vermijden, beroof je
jezelf van de potentiële groei die die uitdaging te bieden heeft. Of wanneer je je
verantwoordelijk voelt voor het oplossen van andermans problemen, beroof je
hen van de les die ze moeten ontdekken voor hun eigen zelfredzaamheid.

Op welke manieren steel jij van jezelf of anderen? Kun je je daar bewust van
zijn tijdens je dag?
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DAG 28

ASTEYA



De gewoonte van vandaag is om onbevreesd te zijn. Oh boy! Ik weet dat dit
suuuuper moeilijk kan zijn! Kun je vandaag opmerken of de keuzes die je maakt
voortkomen uit angst, en in plaats daarvan de keuze maken die voortkomt uit
kracht?

Een veelvoorkomend voorbeeld van een keuze uit angst is niet op date gaan of
je gevoelens niet uiten uit angst voor afwijzing en liefdesverdriet. Of het
accepteren van een baan die dicht in de buurt komt van wat je wilt, maar nog
steeds niet echt vervullend is, omdat je bang bent dat een betere kans zich
nooit zal voordoen. Het kan ook betekenen dat je iets niet doet wat je vandaag
vreugde zou brengen omdat je bang bent dat je morgen spijt zult hebben.

Wat als je vandaag je keuzes maakt vanuit het weten wat je waard bent
en dat je het niet fout kunt doen, wat je ook doet? 

Dat betekent dat je erkent dat alle consequenties (zoals een afwijzing) bedoeld
zijn om je dichter bij je verlangens te brengen. Eigenlijk, laten we het niet eens
zien als een afwijzing, maar als een heroriëntatie. En niet als een gevolg, maar
als een natuurlijke volgende stap in de ontvouwing van je leven.

Merk op zijn minst op of je keuzes op angst gebaseerd zijn, zelfs als je vandaag
nog een op angst gebaseerde keuze maakt. Mettertijd zul je de moed vinden
om de angst te overwinnen.
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DAG 29

ONBEVREESD



De mindfulness gewoonte van vandaag is het beoefenen van Ishvara
Pranidhana, nog één van de 5 Niyama's in het achtvoudige pad naar yoga. 

Ishvara (overgave) Pranidhana (hogere bron), betekent het overgeven
aan een hogere macht, of traditioneel zich aan het goddelijke toewijden. 

In essentie betekent dit voor de moderne yogi dat hij zich toestaat te
vertrouwen op de stroom van het leven en zijn hart en geest openstelt voor wat
zich ontvouwt. Met andere woorden, het is weten dat je altijd geliefd en
gesteund bent, zelfs als je niet weet wat er gaat gebeuren.

Dit kan heel moeilijk zijn om te beoefenen, vooral omdat het gebruikelijk
is ons vast te klampen aan dingen, mensen en omstandigheden die ons
een gevoel van zekerheid en veiligheid geven. 

In de moderne, westerse maatschappij is overgave vaak een laatste redmiddel
dat we pas bereiken als we alle hoop hebben verloren in wat we weten dat
waar, mogelijk of zeker is.

Maar de praktijk van Ishvara Pranidhana bestaat erin deze staat van zijn
dag in dag uit te ontdekken. 

Het loslaten van het vastklampen, en het vervangen door geloof in wat voor jou
een "hogere macht" betekent. Dit kan God zijn, de Bron, het kwantumveld, of
gewoon het idee dat de dingen altijd goed gaan en dat je altijd op je pad bent.
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DAG 30

ISHVARA PRANIDHANA



Je bent aan de laatste dag van deze 31 dagen uitdaging gekomen!  
Geef jezelf maar een high-five!

Hoe voelt dat?

De laatste gewoonte van vandaag is om je te oefenen in het belichamen
van je essentie. 
Als je denkt aan je hogere zelf, toekomstige zelf, 2.0 versie, of hoe je die versie
van jou ook wilt noemen die het leven precies zo leeft als jij het wilt leven, hoe
zou je dan de essentie van die persoon omschrijven? Geef het een woord dat
sterk resoneert met jou.

Bijvoorbeeld, mijn persoonlijke woord is "vreugdevol." Dit woord omvat alles
waarvan ik geloof dat mijn hogere zelf het heeft (vertrouwen, overvloed, liefde,
vervulling, ondersteuning, veiligheid, vrijheid, creativiteit, en nou ja... mijn lijst
gaat maar door).

Hoe voelt jouw essentie aan? 
Welke kleuren roept het op? Welke geluiden? Welke geuren? Welke texturen?
Welke beelden? Laat al je zintuigen erbij betrokken raken.

Oefen je om in die essentie te blijven tijdens je dagelijkse bezigheden en
kom er steeds weer op terug, zoals je zou terugkomen op het observeren
van je adem tijdens een meditatie of terwijl je yoga doet. 

Hoe meer je je afstemt op die staat, hoe meer kracht en energie je eraan geeft.
Dit is precies wat de kloof dicht tussen je huidige zelf en dit toekomstige zelf.
Met andere woorden, het trekt die toekomstige ik naar het huidige moment,
zodat het leven dat je wenst hier en nu je realiteit wordt.
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DAG 31

JE ESSENTIE



Proficiat dat je deze 31-dagen challenge volbracht hebt!
Het mooie eraan is dat je steeds weer opnieuw kunt beginnen vanaf dag 1.

Van zodra je voelt dat je klaar bent voor een volgende stap, neem dan even
een kijkje op onze website. We hebben een gans aanbod aan cursussen en live
activiteiten om stap voor stap, op jouw eigen tempo, het leven te creëren dat je
écht wilt en te zijn wie je werkelijk bent!

Graag tot gauw!

Petra & Kalenzo

www.stepsofjoy.be

Steps of Joy
Kleine stappen... GROOT GELUK


