
Mediteren kun je leren. 
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je nog rustig kan maken? Of

zou je graag je gedachten wat

sneller los kunnen laten? Dan

kan je opgelucht ademhalen,

want wij zochten (en vonden)

enkele eenvoudige meditatie-

oefeningen die je helemaal zen

zullen maken.

Geen zorgen, je hoeft je voor deze oefeningen

niet in een of andere ongemakkelijke positie

te wringen. Je kan ze gewoon zittend of liggend

doen en ze vergen geen moeite. Het enige wat je

moet doen is deze stappen volgen en focussen op

je ademhaling.

HET STAPPENPLAN

Stap 1: kies een positie

Maak het jezelf gemakkelijk. Ga zitten of liggen,

kies wat voor jou het aangenaamste voelt. Doe

deze week

gezond

GEVEN HOEFT NIETS TE KOSTEN
Geven hoeft niet noodzakelijk geld te kosten.

Vaak zijn de waardevolste dingen gratis en wor-

den ze het meest door de ontvanger geappreci-

eerd. Wat kun je geven zonder dat het je een euro

kost, maar waar je wel heel wat voor terugkrijgt?

Dit kun je zoal gratis geven:
G Geef een welgemeend compliment

G Geef persoonlijke aandacht

G Bied een luisterend oor

G Geef een schouderklopje

G Bied een helpende hand

G Geef een knuffel of een zoen

G Geef bloed: daarmee kun je ve-

le levens redden

G Geef wat van je tijd aan ie-

mand die je hulp kan gebruiken,

of word vrijwilliger

G Geef ervaringen en kweek zo

mooie herinneringen die een le-

ven lang bijblijven

G Geef iets wat je zelf

gemaakt hebt, schrijf

een persoonlijke

tekst op een kaart,…

Zelfgemaakt en

recht uit het hart.

Dat mist zijn effect

niet! Q

Wellicht heb je onlangs de Sint

ontmoet die met gulle hand

speelgoed en lekkers uitdeel-

de. Wel, hij doet het elk jaar

opnieuw, want hij weet als

geen ander dat geven gelukkig

maakt. Ook jij kunt de kunst

van het geven oefenen en culti-

veren. Ik geef je alvast met ple-

zier tips en inspiratie.
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DE EDELE KUNST VAN HET GEVEN

GEEF JEZELF GELUKKIG MET DEZE PORTIE INSPIRATIE

Generositeit maakt gelukkig

CULTIVEER ALTRUÏSME
Altruïsme is de basis(houding) voor al wie zich de

kunst van het geven eigen wil maken. Geef en

deel, help anderen en zet daarbij je eigenbelang

opzij. Doe het onbaatzuchtig en belangeloos. Dat

is de juiste levenshouding voor wie als gulle (ge-

luks)gever door het leven wil!

GEVEN IS GELUK VERSPREIDEN
Als gever deel je een stuk van je rijkdom, tijd, ta-

lent, kennis, geluk… Als je belangeloos geeft,

zonder er iets voor terug te willen, zal de ‘ontvan-

ger’ zich bijzonder en speciaal voelen. Je maakt

de ander gelukkig en daar geniet jij ook van.

GOED VOOR JE GEZONDHEID
Uit studies blijkt dat ‘generositeit’ direct gelinkt

kan worden aan een betere gezondheid. Onder-

zoekers stellen zelfs dat ‘geven’ je lichamelijke

gezondheid bevordert en de kansen op een lang

leven vergroot. Door te geven daalt je stressni-

veau, wat een positieve invloed heeft op de rest

van je lichaam en geest.

GEVEN MOET NIET, MAAR MAG
Geven doe je vrijwillig, zonder verplichting. Het

is meer dan een verplicht nummer dat bij het ein-

dejaar hoort. Er is geen ‘moeten’ aan verbonden.

Net dat maakt geven zo bijzonder.

GEVEN KAN ALTIJD
December is de geef-maand bij uitstek,

maar geven kun je altijd, het hele jaar

door. Geven heeft de grootste impact

als je het doet wanneer anderen het

niet verwachten. Zo maak je de per-

soon die je geschenk ontvangt des te

gelukkiger.

GUL ZIJN WERKT
AANSTEKELIJK
Door genereus te zijn, maak je

niet enkel de ander ge-

lukkig. Studies tonen

aan dat je meteen

ook omstaanders in-

spireert om hetzelfde

te gaan doen. Meer

nog: onderzoek

heeft aangetoond

dat deze vorm van

altruïsme zich zelfs

drie stappen verder

verspreidt: van per-

soon, tot persoon, tot

persoon. Wees dus gul

en verspreid zonder

moeite generositeit in je

brede omgeving.

De Givolution-beweging ontstond in

2010 in de VS en wil zoveel mogelijk

mensen het plezier van het geven

laten ervaren. Ontketen je eigen

‘geefolutie’ en geef iets weg, zonder

dat je er iets voor terug wil. Zo draag

je zonder moeite bij aan een betere

wereld!

Begin je eigen ‘Givolution’
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Het is bewezen:
van geven word

je gelukkig!

Proberen: eenvoudige meditatie oefeningen die wonderen doen
het wel op een rustige plek in huis waar je je even

helemaal kan afsluiten van de buitenwereld.

Stap 2: ontspan

Sluit je ogen en ontspan. Dat lijkt misschien

moeilijk, maar probeer het toch maar even. Ont-

span al je spieren en laat alles los.

Stap 3: focus op je ademhaling

Op je ademhaling focussen, kan op verschillende

manieren. Probeer ze even uit, er zit beslist een

oefening bij die werkt voor jou.

G Je kan focussen op je ademhaling via verschil-

lende oefeningen. Zo kan je bijvoorbeeld je aan-

dacht vestigen op het puntje van je neus en voelen

hoe je adem naar binnen en naar buiten gaat.

Dwalen je gedachten af? Da’s niet erg. Vestig ge-

woon je aandacht weer op je ademhaling.

G Je kan je ook focussen op tellen. Begin te tellen

tot honderd en tel bij de uitademing. Het kan zijn

dat je in het begin een aantal keer de tel kwijt bent.

Begin gewoon rustig opnieuw.

G Een andere manier om te focussen is vier se-

conden lang inademen en vier seconden uitade-

men. Dat allebei door je neus. Je zal vanzelf mer-

ken dat je rustiger wordt.

G Een van onze persoonlijke favorieten ten slotte

is de volgende. Laat je wijs- en middelvinger rus-

ten op je voorhoofd, tussen je wenkbrauwen.

Sluit met je duim je rechterneusgat af en adem

diep en rustig in langs je linkerneusgat. Houd de

adem even vast. Laat dan je duim los en sluit je

linkerneusgat met je ringvinger. Adem lang uit

door rechts. Zet dan weer je duim op je rechter-

neusgat en adem lang in langs de linkerkant, houd

even vast en adem weer uit aan dezelfde kant.

Laat vervolgens je duim los en herhaal opnieuw

langs de rechterkant. Herhaal dat een aantal mi-

nuten en je zal voelen dat je vanzelf rustiger

wordt.

HOEZO AAN NIETS DENKEN?

Tijdens deze oefeningen is het de bedoeling dat je

aan niets denkt. Maar aan niets denken, dat kan

toch niet? Inderdaad, er is altijd wel een of andere

gedachte die plots door je hoofd schiet. Dat is ook

niet erg. Probeer dan gewoon om je weer te focus-

sen op je ademhaling en zo de gedachte los te la-

ten. Je mag de gedachte dus wel voorbij zien drij-

ven, maar hem niet vasthouden. Q (ms)


