
Mindset Meditation
Geleide meditatie van 5 minuten

Welkom bij deze 5-minuten geleide meditatie. Tijdens deze meditatie zullen we ons concentreren op onze 
ademhaling en onze geest en lichaam ontspannen. We zullen een rustige en vredige plek visualiseren en onze 
gedachten observeren zonder erin te oordelen. Als we ons bewust worden van onze spanningen, zullen we ons 
lichaam scannen en ontspannen. We zullen ons richten op onze ademhaling en onszelf toestaan   om volledig te 
ontspannen. Aan het einde van deze meditatie zullen we ons ontspannen en verfrist voelen en de rest van onze 
dag met een rustige geest kunnen beginnen. 

Stap voor stap
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Begin door een comfortabele positie te vinden. Misschien wil je gaan zitten of liggen, wat voor jou het meest 
comfortabel aanvoelt. Sluit je ogen en breng je aandacht naar je ademhaling. Adem in en adem uit, op een rustige 
en natuurlijke manier.

Stel je voor dat je op een mooie, rustige plek bent. Het kan een plek zijn die je kent of een plek die je je gewoon 
voorstelt. Je kunt het landschap zien, de lucht voelen en de geluiden horen. Je voelt je rustig en kalm.

Terwijl je daar bent, focus je op je ademhaling. Adem in en vul je longen met frisse, schone lucht. Adem uit en voel 
alle spanningen uit je lichaam stromen.

Als er gedachten in je opkomen, merk ze dan op zonder ze te beoordelen en laat ze dan weer gaan. Keer terug naar 
je ademhaling en laat je lichaam ontspannen.

Neem nu even de tijd om je lichaam te scannen en te ontspannen. Begin bij je tenen en werk omhoog, je benen, 
buik, borst, armen, nek en hoofd. Laat alle spanningen los en ontspan volledig.

Keer nu terug naar je ademhaling en focus op het geluid en het gevoel van de lucht die je longen binnenkomt en 
weer verlaat. Adem in en zeg in gedachten "Ik adem in". Adem uit en zeg in gedachten "Ik adem uit". Herhaal dit een 
paar keer en laat jezelf volledig ontspannen.

Als je klaar bent, neem dan nog even de tijd om rustig te blijven zitten of liggen en jezelf te laten genieten van de 
rust en ontspanning die je hebt bereikt. Wanneer je er klaar voor bent, open je langzaam je ogen en neem je de 
rust en ontspanning mee in je dag.


