
Wat is Mindfulness? 

Met Mindfulness leer je om bewust je aandacht te richten op dit moment. 
Dat helpt om niet meegesleurd of verlamd te worden door wat in het 

verleden is gebeurd of in de toekomst kan gebeuren.

Hersenonderzoek    laat zien dat 
Mindfulnesstraining de structuur 
en functie van onze hersenen 
verandert, op een grondige en 
betrouwbare manier, en dat we de 
kwaliteit   van onze gedachten, 
onze gevoelens en aandacht voor 
anderen kunnen verbeteren. 

Hoe leer je Mindfulness?
Mindfulness  leren is vooral een 
kwestie van ervaring opdoen.   Stap 
voor stap leren we om onze 
aandacht heel gericht te vestigen 
op wat er NU gebeurt – of dat nu 
onze ademhaling is, de sensaties 
in ons lichaam,   gedachten en 
gevoelens of alledaagse 
activiteiten zoals wandelen en 
eten. 

Is het moeilijk? 
In het begin fladderen onze gedachten 
heen en weer, maar door te oefenen 
leren we om bij onze gedachten te 
blijven en die beter te sturen. Dat helpt 
ons om niet-helpende 
gedachtepatronen, veroordelingen en 
impulsen te doorbreken en om plaats te 
maken voor meer kalmte en helpende, 
vriendelijke en rationele gedachten over 
alle aspecten van ons leven. Maar …… 
het vraagt oefening! 

Saai  •  Hippie zweverig  •  Yoga •  Religieus  •  Therapie
Wat is
Mindfulness niet?



Wat is .b ? 
.b staat voor “Stop, Adem en Zijn”! Deze eenvoudige manier van Aandachttraining 
vormt de kern van een cursus van 10 lessen. Het programma is geschreven door 
docenten en Mindfulness- beoefenaars en werd positief beoordeeld door de 
universiteiten van Cambridge en Oxford Brookes. De .b lessen zijn geschikt voor 
alle leeftijdsgroepen in het middelbaar onderwijs. 

“ “ 
 

Wie geeft de .b training? 
.b mag enkel gegeven worden door 
erkende trainers.
Deze training wordt gegeven door:
- Anneleen D’haene, psychiater-
  psychotherapeut, Mindfulness- en .b-
  trainer – moeder van 4 kinderen
- Goele Luyts, leerkracht,
 kerntalentenanalist, coach en .b-trainer
 - moeder van 4 kinderen

Wat zijn de leerdoelen van .b?
.b leert je vaardigheden aan waar je een  leven lang profijt 
van kunt hebben, leerlingen gebruiken het …
1) om zich beter te kunnen concentreren en efficiënter te

kunnen leren
2) om te leren omgaan met stress en (faal)angst
3) om met meer aandacht te luisteren
4) om (pieker)gedachten, emoties, neigingen en impulsen
     op te merken en er bewuster op te reageren

Wat maakt  .b zo bijzonder? 
.b werd specifiek ontwikkeld 
voor leerlingen van het 
secundair onderwijs. Daarom 
wordt Mindfullness aangeleerd 
met treffende beelden, clipjes 
en activiteiten die de theorie 
tot leven brengen zonder de 
essentie van Mindfulness uit 
het oog te verliezen. 

Concrete
info

"Het heeft me geholpen te  
stoppen met al die rare  
dingen die ik doe of  
denk, ... en dat bevalt me  
heel goed"

"Het helpt me om mijn 
gedachten te ordenen. 
Ik kan gefocust blijven, 
krijg meer werk 
gedaan en ik vind 
oplossingen voor mijn 5
problemen"

De training bestaat uit 10 sessies van 1 lesuur op woensdag van 12.20u tot 13.10u
en start op 9/1. Inschrijven via e-mail ten laatste op 21/12/2018.
De kostprijs bedraagt 130 euro, werkboek inbegrepen, te betalen via
overschrijving naar Bee inspired – BE 64 0015 4514 7352.
De training gaat door als er minstens 20 deelnemers zich hebben aangemeld.

Meer informatie via e-mail: goele.luyts@bee-inspired.be
Meer info over .b: www.bee-inspired.be of www.mindfulnessinschools.org

 

  

via e-mail: goele.luyts@skynet.be of adhaene@telenet.be




