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Derde week MBCT training

● Horen vs Luisteren

● Aandacht oefening; adem, lichaam, geluiden, gedachten, gevoelens

● Bespreking grenzen; ingesleten patronen van automatismen en vastgeroeste patronen

● Oefenen met de ademruimte

● Aandachtsoefening: Geluiden & Gedachten

● Chatronde

HUISWERKOPDRACHT

Dagelijks:

● oefening aandacht voor geluiden

● 3 X p.d. de ademruimte

● een activiteit met aandacht doen (bijv. tanden poetsen, afwassen, douchen, eten)

● aandacht voor eigen automatismen (patronen, schema’s)

Wekelijks:

● luister deze week 2 X met aandacht naar een instrumentaal nummer zoals beschreven in

deze hand-out

● vul het formulier eigen patronen in en hoe kun je hier mindful mee omgaan.

Week 3: Grenzen die we stellen en grenzen die ons opgelegd worden. Hoe gaan we er mee om en

hoe bepalen ze ons leven? Hoe interpreteren we, wat horen we in denken, wat horen we

daadwerkelijk?



Horen en grenzen
Het horen wordt opgedeeld in breed en smal, verschillen die je kunt opmerken bij het zogenaamde
‘Cocktailparty effect’. Op een feestje kunnen we onze aandacht concentreren op het geluid van een
enkele stem of overschakelen naar het geluid van de hele kamer. Degenen die geprobeerd hebben
naar iemand te luisteren in een lawaaierige omgeving kennen het resultaat van dit verschijnsel.
Elektronica fabrikanten hebben geprobeerd een apparaat te ontwerpen dat in staat is om apart een
stem op te nemen en die te scheiden van een lawaaierige achtergrond. Concentratie van het gehoor
dus, iets wat we elke dag doen zonder daar bewust ons best voor te doen.

Wij ervaren de wereld met onze zintuigen; zien, horen, tasten en voelen. Aandachtgerichte manieren
om de wereld om ons heen te etiketteren en begrijpbaar te maken. Als wij iets ruiken dan hebben wij
daar een gedachte in woord of beeld bij. Bij het horen van een motorgeluid kunnen beelden van een
auto of motor in gedachten voorbij komen. Onze gedachten worden vaak apart van zintuigen
ervaren, maar ons denken zien wij in deze training als een zintuig.

Wat wij horen is dat echt of luisteren wij naar ons denken?

Onderstaande oefening kan je bewustzijn prikkelen om anders te luisteren naar horen.

Zintuig ”horen’’

Oefening: Naar klassieke muziek luisteren

Dit is een interessante oefening die je inzicht kan geven in de manier waarop je je aandacht richt op

specifieke aspecten van complexe prikkels, je op verschillende dingen tegelijk concentreert of

eenvoudig al je ervaring laat opgaan in één vloeiend lied. Klassieke muziek kan in dit opzicht als een

interessante metafoor dienen.

Kies iets uit van je voorkeur. Een symfonie, concert of strijkkwartet. Het maakt niet uit wat, als je

maar een stuk kiest met een aantal verschillende instrumenten, solo’s zijn niet geschikt voor deze

oefening. Ook als je niet ‘houdt’ van klassieke muziek, probeer het toch maar, klassieke muziek kan

bepaalde verschillen duidelijker belichten dan andere muziekgenres.

Zet de muziek op en begin met luisteren zoals je normaal zou doen. Zodra je er een beetje in begint

te komen, richt je je aandacht op één bepaalde klank of reeks van instrumenten. Focus op dat

onderdeel van de muziek. Kun je de verschillen van diverse klanken onderscheiden? Verplaats nu je

aandacht naar een ander instrument of sectie van het orkest. Kun je hoorns horen? En het slagwerk?

De houten blaasinstrumenten? Probeer tijdens het luisteren de verschillende instrumenten te

benoemen. Als je niet zo bekend bent met klassieke muziek, neem dan alleen nota van de

verschillende typen klanken.

Valt je iets op als je je aandacht verplaatst tussen de verschillende instrumenten? Begin je je te

focussen op de klank van maar één instrument of sectie? Als je dat doet, waar blijven de andere

secties van het orkest dan? Experimenteer met het voortdurende verplaatsen van je aandacht tussen

de verschillende klanken.



Probeer nu twee reeksen klanken tegelijk in je bewust zijn vast te houden. Je kunt bijvoorbeeld

proberen zowel de strijkers als de hoorns te volgen. Probeer niet ‘op te gaan’ in de muziek.

Neem nota van de klanken en benoem ze. Je kunt proberen ook nog andere instrumenten te volgen.

Ook kijk je nu hoe je verstand zich verplaatst van de ene klank naar de andere. Op welk punt ben je

je bewust van maar één klank? Op welk punt ben je je bewust van meer klanken?

Richt nu je aandacht weer op het hele stuk. Wees opmerkzaam op alle instrumenten die tegelijkertijd

worden bespeeld. Constateer je dat je bepaalde klanken meer opmerkt dan anderen? Kun je alle

verschillende instrumenten horen terwijl je naar het stuk als geheel luistert? Wat gebeurt er wanneer

je naar alle instrumenten samen luistert? Verandert het dan in een ander ‘groter’ geluid?

Probeer te ontdekken op welk punt afzonderlijke klanken opgaan in het totale muziekstuk. Volg met

aandacht de wisselwerking met de klank.

Dit kan een onthullende oefening zijn. De wijze waarop wij naar muziek luisteren, lijkt in sommige

opzichten op de wijze waarop wij luisteren naar de woordenfabriek binnen in ons, die wij ons

verstand noemen. Kunnen we ‘mindful’ blijven tijden het luisteren?

Probeer aandacht te hebben voor je gevoelens, gedachten, impulsen en gewaarwordingen zoals je

die zou kunnen hebben voor de partijen van de verschillende instrumenten. Kun je de verschillende

akkoorden en noten eruit halen? Het kan een fascinerende bezigheid zijn de muziek van je ervaring

met aandacht in je op te nemen.

Metafoor oefening: ZWART IJS & DAMESHAKJES

Op de enige ijs dag vorig jaar ben ik in een wak geschaatst. Het was prachtig mooi zwart ijs, ik had de

slag lekker te pakken en een enorm geluksgevoel maakte zich van me meester. Ik, alleen met een

paar anderen in het prachtige natuurgebied de Weerribben. Op een gegeven moment zag ik wat

mensen langs de kant schuifelen. Een teken dat het ijs daar niet betrouwbaar was. Ik dacht, daar

moet ik ook langs! Ik ging rechtop staan en verlegde mijn koers naar de plek waarvan ik dacht: ‘daar

moet ik zijn’ en liet me uitglijden. Plotseling vond ik mezelf terug met het water van de Weerribben

tot aan mijn borst. Omdat ik zo gefixeerd was op de plek waar die mensen langs de kant scharrelden

had ik niet goed opgelet en niet gezien dat het prachtige zwarte ijs vlak voor me prachtig zwart water

was. Gelukkig kon ik er zonder al te veel problemen weer uitkruipen, ik had tenslotte wel wat

ervaring omdat ik als jongetje in de winter van 1963 al eens door het ijs van een giersloot was gezakt.

Een typisch voorbeeld van een goed gerichte focus maar de aandacht op de verkeerde plaats.

Sommige hoofden hebben de neiging vol te raken met gedachten over de meest onzinnige zaken of

anders gezegd, ongerichte aandacht. In gedachten - soms zeggen we merkwaardig genoeg

gedachteloos - loop of doe je vaak dingen terwijl je achteraf niet precies meer kunt bedenken

waarover deze gedachten gingen. De ene gedachte lokt de andere uit en geleidelijk kan er een

waterval van gedachten ontstaan.



Op zich niet zo vreselijk erg behalve dat dit soort gedachtestromen toch behoorlijk veel

‘rekencapaciteit’ vragen waardoor, als je het toch al druk heb, dit ongemerkt aanleiding kan geven

tot stressgevoelens en bijv. ook tot verhoogde bloeddruk wat uiteindelijk ook weer ten koste kan

gaan van je productiviteit.

Er zijn trainingen om je hoofd weer leger te krijgen, zonder verder als leeghoofd door het leven te

moeten. Het doel van deze trainingen is om mensen veel meer in het ‘hier en nu’ te krijgen.

Aandachtgerichtheid of mindfulness heet het. De methode bestaat uit een scala van simpele tot wat

meer complexe meditatieve oefeningen. Niets zweverigs maar concentratie oefeningen om jezelf

bewust te maken van je gedachtestroom. Je doet dat bijvoorbeeld door je te concentreren op de

geluiden om je heen zonder deze te interpreteren naar de oorzaak omdat dat weer het begin kan zijn

van een gedachte waterval. Dus alleen maar het kale geluid. Vervolgens zal je merken dat er

automatisch gedachten opborrelen. Dat is niet erg, je geeft er in gedachten een simpel label aan,

bijv. Toekomst of verleden, afhankelijk waar de gedachte over gaat, en je

legt hem weer zonder oordeel naast je neer waarna je je weer concentreert op het omgevingsgeluid.

Zo zijn er meerdere oefeningen die je afhankelijk van de omstandigheden of je persoonlijkheid, elke

dag ongeveer 10 minuten moet doen. Door te oefenen zal je merken dat na verloop de aandacht zich

steeds meer op het hier en nu gaat richten. Ook leert deze training je meer bewust te worden van je

gevoelens die uiteindelijk de basis zijn voor je reactiepatroon naar je omgeving.

Al met al wordt je je meer bewust van datgene wat in en om je heen gebeurd waar je ook bent. Je

neemt jezelf en je omgeving op een bewuste manier waar en bent meer gefocust op datgene waar je

nu mee bezig bent.

Zo kan het gebeuren dat je tijdens een prachtig merel concert naar het station fietst, je je in de trein

10 minuten concentreert op de geluiden in en buiten de coupé, en vanuit de trein naar het kantoor

je voortbewegend op het ritmische geklik van de dameshakjes om je heen zonder je te bekommeren

om wat er bovenop die dameshakjes staat, want dat kan je weer op andere gedachten brengen.

Jan Sije Huismans (2007)

Oefening gericht op geluiden

In deze oefening zijn we opmerkzaam op geluiden en stilte tussen geluiden. We keren steeds daar

naar terug als we met de aandacht ergens anders zijn.

Zit rechtop en ontspannen. Controleer even je houding: als je merkt dat er lichaamsdelen gespannen

zijn, bijvoorbeeld je kaakspieren of je buik, probeer die dan bewust te ontspannen.

Breng je aandacht naar de plaats in je hoofd waar je de geluiden ervaart. Gewoonlijk is dat ergens in

je hoofd bij je oren.



Ga niet op zoek naar geluiden. Laat met een open houding geluid uit alle richtingen binnen komen.

Zeg, als het je helpt om de aandacht erbij te houden, in gedachten ‘horen’ of ‘stil’.

Meegesleurd in gedachten? Niets aan de hand. Richt je aandacht weer op geluiden. Horen

Een emotionele reactie op een geluid? Zo gaat dat! Wees je hiervan bewust, laat het er zijn en keer

met je aandacht terug naar geluiden en de stilte tussen geluiden.

Merk het geluid op van je eigen geest, van het gepraat in je hoofd, zonder er iets mee te doen.

Horen

Verbaas je je over een geluid, schrik je ervan of komen er gedachten op? Merk die reactie op, laat het

er zijn en richt je aandacht weer op luisteren.

Stel je open voor geluiden en laat al het andere op de achtergrond zijn.

Laat in de laatste minuut van de meditatie het onderwerp van deze meditatie los. Blijf zonder iets te

doen nog even zitten met een open aandacht voor wat er nu is. Neem dit mee als je langzaam en

bewust de overgang maakt naar je volgende activiteit.



Noteer je dagelijkse ervaringen in het schema

Dag/datum Geoefend Opmerkingen

MAANDAG

DATUM:

DINSDAG

DATUM:

WOENSDAG

DATUM:

DONDERDAG

DATUM:

VRIJDAG

DATUM:

ZATERDAG

DATUM:

ZONDAG

DATUM:

* Deze tekst is met toestemming aangepast en gedeeltelijk overgenomen  uit het manuscript https://www.thema.nl/boek-mindfulness/ van:
Ger Schurink (2009). Aangepast en toegepast uit de handout van IMVT 2015 Hengelo.
www.ziemens.nl
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