
deze week

gezond

Wil je zonder moeite (innerlijke) rust vinden, spanningen kunnen loslaten, het herstel van je li-

chaam bevorderen, je bloeddruk verlagen, je vaker happy voelen en zorgelozer zijn? Dat kan. Gun

jezelf meer van dit alles en leer mediteren. Hoe begin je eraan? Start alvast met dit artikel en lees

het met volle aandacht.
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van ‘Het handboek voor de 
spitsuurvrouw’, ‘Het slimme

budgetboek’, ‘Het slimme 
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huis en je hoofd’. Met haar 
bedrijf Barking Dogs coacht ze je

naar een gezond, gelukkig en 
succesvol leven.
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Sara Van Wesenbeeck

MAAK VAN MEDITATIE EEN GOEDE GEWOONTE

INSPIRATIE VOOR MEER AANDACHT VOOR JEZELF

Mediteren toevoegen aan je da-
gelijkse routine? Doe het met
‘beditatie’. Mediteer 5 of 10 mi-
nuten in, op of rond je bed. Medi-
teer elke dag na het opstaan
en/of voor het slapengaan. Daar
pluk je dag en nacht de vruchten
van.

Beditatie

bolische leeftijd. Veel vrouwen willen voor hun

30ste fit zijn. Daarnaast zijn de meeste jonge

moeders eind de twintig. Zij willen hun babyge-

wicht kwijt geraken.

FEESTDAGEN
Hoe ouder we zijn, hoe minder we diëten. Van zo-

dra we 50 zijn, diëten we maar 1 maand per jaar.

In januari, de maand na de feestdagen, gaan we

het vaakst op dieet en we houden een dieet ten

slotte gemiddeld 4 weken en 3 dagen vol. Zelfs

naarmate we ouder worden, blijft een dieet ge-

middeld 4 weken en 3 dagen duren.

OVERZICHT
Hieronder zie je de tijd die vrouwen spenderen

aan diëten, opgedeeld per leeftijdscategorie:

G 20 jaar – 29 jaar: 2 jaar en 6 maanden

G 30 jaar – 39 jaar: 1 jaar en 8 maanden

G 40 jaar – 49 jaar: 1 jaar en 2 maanden

G 50 jaar – 59 jaar: 10 maanden

Conclusie: de diëten duren dus even lang, maar

we volgen gewoon minder diëten. Q (hb)

Hoe ouder we worden, hoe zelfzekerder we

zijn en hoe minder diëten we volgen. Dat

blijkt uit een onderzoek bij duizend vrouwen door

Forza, een website voor vrouwen die willen af-

vallen. Vrouwen tussen 20 en 30 jaar oud spende-

ren gemiddeld 2 jaar en 7 maanden aan een dieet.

Vooral vrouwen die de 30 naderen beginnen

streng op hun voeding te letten. Dat heeft ver-

schillende redenen. Ten eerste is 30 jaar een sym-

Zoveel tijd besteedt een vrouw
tijdens haar leven aan diëten

Een vrouw dieet in haar leven gemiddeld 6 jaar en 2 maanden.
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Elke vrouw waagt zich ooit

wel eens aan een dieet. Uit on-

derzoek blijkt dan een vrouw

gemiddeld 6 jaar en 2 maanden

in haar leven dieet. Maar er

zijn grote verschillen per leef-

tijdscategorie. En die willen

we je niet onthouden. 

Mediteren kun je leren

MEDITEREN IS…
Voor je met iets nieuws begint, is het altijd goed te

weten wat het inhoudt. Mediteren is in de eerste

plaats iets van en voor jezelf. Het is een korte on-

derhoudsbeurt voor je lichaam en geest waar je

veel profijt uit haalt. Het is een techniek waarbij je

je aandacht richt op wat er zich op dit moment af-

speelt. Luisteren naar het fluiten van de vogels, is

mediteren. Zolang dit vrij is van enige andere af-

leiding in je hoofd, is het een effectieve meditatie.

GOEDE GEWOONTE
Iets wat goed voor je is, daar maak je best een goe-

de gewoonte van. Elke dag enkele minuten medi-

teren, heeft vrijwel meteen een positief effect op

je gezondheid. Begin er vandaag nog mee. Enkel

zo kan het routine worden en zul je stap voor stap

een gezonder mens kunnen worden.

NIET GOED EN NIET SLECHT
Mediteren kun je niet goed of verkeerd doen, of

beter of slechter dan de dag ervoor. Beschouw het

vooral als een moment dat van jou en van jou al-

leen is, en mediteer op de manier die jou het beste

ligt. Zonder druk op je schouders te leggen, zon-

der iets te moeten of te verwachten.

VOOR IEDEREEN, ALTIJD EN OVERAL
Iedereen kan mediteren, het kan altijd en overal.

Om te mediteren, heb je niets nodig: geen specia-

le outfit of vaste plaats. Al kan bijvoorbeeld een

speciale plek wel helpen om in de juiste stemming

te komen.

DE IDEALE HOUDING
Zitten of liggen, rondlopen of stilzitten? Bij medi-

teren is de ene houding niet beter of slechter dan

de andere. Kies vooral een houding waar je je

goed bij voelt.

BEGIN KLEIN EN HOU VOL
Begin klein, en weet dat zelfs enkele minuten per

dag hun effect niet zullen missen. Verleng de

duur van je meditatiemoment enkel als je er klaar

voor bent. Hou vol, zelfs al loopt het in het begin

niet zo vlot als je verwacht had. Dat hoort erbij en

is best oké.

FOCUS OP ÉÉN DING
Start met mediteren door te focussen op één enkel

ding of voorwerp. Dat geeft je geest de kans om

alle andere zaken even te laten voor wat ze zijn.

Focus bijvoorbeeld op je ademhaling en ervaar

daarbij bewust hoe de lucht in en uit je longen

stroomt en hoe je buik zich uitzet en weer intrekt.

Of richt je aandacht op één van je zintuigen of

zelfs op je gedachten.

ZOEK JE WEG
Er zijn vele vormen van meditatie. Kies degene

waar je je het best bij voelt, of wissel af. Enkele

voorbeelden:
Q Mantra-meditatie: meditatie waar je telkens

eenzelfde woord of zin uitspreekt.
Q Tel-meditatie: tel iedere in- en uitademing tot je

bijvoorbeeld aan 100 bent.
Q Bodyscan-meditatie: verplaats je aandacht heel

bewust stap voor stap over je volledige lichaam,

van je tenen naar je kruin.

Proficiat, het is je gelukt om je volle aandacht bij

dit artikel te houden! Je eerste meditatiemoment

is nu al een feit. Op naar het volgende. Q


