
Try this at home

Train your Mind
Hoe vaak komt het voor dat gedachten en 
andere mentale afleidingen ervoor zorgen dat 
je je niet volledig kunt focussen op wat je op 
dat moment aan het doen bent? Soms staan 
onze zorgen ons in de weg om ons alert en 
kalm te laten voelen en ‘in het nu’ te zijn. Als 
het lijkt alsof je mind ergens anders is, mis je de 
dingen die nu gebeuren. 
 Herken je bijvoorbeeld dat je de douche 
uit stapt en je amper herinnert dat je jezelf 
met zeep hebt ingesmeerd? Omdat het zo 
automatisch gaat en je op ging in gedachten 
over wat je die dag gaat doen bijvoorbeeld? 
Of dat je je bord eten leeg hebt, zonder dat je 
het echt door had? Het is volkomen normaal 
dat gedachten in je hoofd opkomen, Soms 
heel ‘random’ of ‘out of the blue’. Dit type van 
‘geklets’ in je hoofd wordt pas problematisch 
als we last hebben om onze aandacht en 
concentratie ergens bij te houden. Of als we 
minder efficiënt worden omdat we ons laten 
afleiden door allerlei gedachten. 
 Het is behoorlijk moeilijk om mindfull te 
zijn en een zekere flow te bereiken, wanneer je 
mind continu je aandacht probeert te trekken. 
Of je nu volledig op gaat in gepieker of dat je 
allerlei plannen aan het maken bent voor de 
toekomst, de uitkomst is gelijk. 

Je bent niet volledig aanwezig en kan angstig, 
gedeprimeerd of geprikkeld raken door je 
eigen gedachten. Angstig, gedeprimeerd en 
geïrriteerd blijven is wat er gebeurt als we nog 
meer op gaan in deze gedachten en zorgen; 
opnieuw en opnieuw. 
 Het is net alsof je steeds harder trapt 
op je fiets om vooruit te komen. En dat je er 
dan na een tijd achter komt dat je op zo’n 
fitness-fiets zit die niet vooruit gaat. Nergens 
heen. De realisatie dat je al je energie en tijd 
hebt gebruikt aan op gaan in deze gedachten 
en nergens heen gaat, voelt frustrerend en 
deprimerend. Het hoeft niet zo te blijven, tenzij 
je ongelukkig en ineffectief wilt blijven.    
Wat je kunt doen, wanneer je helemaal op gaat 
in je gedachten, is er uit komen! Want hoe meer 
tijd je besteed aan klagen over hoeveel tijd en 
energie je hebt verspilt, hoe minder tijd je hebt 
om dingen anders aan te pakken in het hier en 
nu.
 Wat nou als je de battle van gedachten 
slechts opmerkt en er niet in op gaat? Dan 
ontstaat er automatisch ruimte voor waar je 
echt mee bezig wilt zijn.  
  

Maar hoe doe je dit?
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Maar hoe doe je dit?
Een handige tool hiervoor is om gebruik 
te maken van je ’observing self’. Het klinkt 
misschien een beetje vaag maar probeer of 
het je lukt om daardoor heen te kijken. Zie 
het als een experiment. Je observing self is 
een onderdeel van je. Het deel dat -juist ja - 
observeert. Waarneemt. Net zoals we geluiden, 
beelden en geuren kunnen waarnemen, 
kunnen we ook onze gedachtes waarnemen.

Oefening  
Doe voor een moment je ogen dicht en 
observeer gedachten die in je opkomen. 
Plaats elke gedachte op een denkbeeldige 
wolk. De wolk drijft voorbij. Dan komt er weer 
een gedachte; plaats die ook op een wolk. 
Sommige wolken zullen snel voorbij gaan, 
anderen zullen wat blijven hangen. Sommige 
wolken zijn misschien donkerder, andere lichter. 
Observeer het. Er komt vast een moment 
waarop je op gaat in een gedachte. De kunst is 
om dit op te merken en ook deze - je raad het 
al - op een wolk te plaatsen. 

Download de Train your Mind App  
Doe regelmatig de oefening zodat je jouw 
vermogen om gedachten, gevoelens en 
emoties te observeren verhoogt. Hierdoor 
ga je er niet telkens mee aan de haal. Met als 
resultaat dat jij meer tijd, energie en ruimte over 
hebt om je te richten op wat je belangrijk vindt. 

En het hoeft echt niet lang te duren. Je kunt het 
met behulp van de Train your Mind app net zo 
lang en vaak doen als je wilt. Waar je ook bent. 
Handig toch?

Variatie?
Staat het idee van de wolken je niet zo aan? Je 
kunt je ook inbeelden dat je de gedachten op 
voorbij rijdende auto’s plaatst. Of op banners 
achter vliegtuigjes aan. Plaats ze op blaadjes 
die een rivier af stromen. Of op het shirt van 
een voorbij rennende jogger. Probeer uit wat 
voor jou werkt! Heb je een goede gevonden? 
We zijn benieuwd welke manier voor jou werkt!

Succes!
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