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Inhoud lezing

- Hoe ervaren wij stilte

- ‘Rust’ stand van de geest- is deze wel zo rustig?

- Meditatie en mindfulness

- Presentie in de therapeutische relatie en de rol         
van stilte hierbij

- Meditatie
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Het ‘rust’ brein

Ook wel genoemd: 
Default Mode Network.
Een dwalende geest, niet gefocust op iets.

Onderzoek Killingsworth en Gilbert:  

Hoe voel je je nu?

Wat doe je nu?

Denk je aan iets anders dan waar je mee bezig bent?
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Horizontale schaal geeft aan 
de mate van geluk, en de verticale 
stippellijn geeft het gemiddelde aan
Grote bubbel is 53%, kleinste  0,1%.
N= 2250
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Mindfulness is:

doelbewust

aandacht hebben voor de ervaring
van moment tot moment

zonder oordeel

Jon Kabat Zinn



Trainen van Mindfulnessmeditatie

Adem volgen

afdwalen

terugkeren

Aandacht,

Concentratie

Kalmte

Houding:

Zonder oordeel

Vriendelijk

Nieuwsgierig.

Rumineren,

Fantaseren

plannen,

dromen,

piekeren



Twee geestestoestanden

zintuigelijk:

zien
horen,
proeven,
ruiken,
voelen
introceptie

labelen, 

analyseren

oordelen,

plannen,

vergelijken, 

herinneren, 

dagdromen

etc.

M.Williams, 2010

9

sensorisch 

experientieel

perceptueel

verbaal

conceptueel
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Mindfulness is:

doelbewust 

aandacht hebben voor de ervaring 
van moment tot moment

zonder oordeel 

Jon Kabat Zinn



Presentie

Presentie is het bewustzijn van de 
ontvankelijke ruimte van onze geest; een 
openheid ten aanzien van wat er ook 
maar verschijnt.
Het combineert  de focus op het hier en 
nu  met een intentie om het huidige 
moment  direct te ervaren. 
( Siegel, 2007, The Mindful Brain)
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Presentie 
in de therapeutische relatie
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Uit:  Handbook of mindfulness, 
2015, Brown.e.a.



De mindful therapeut.

Empathisch vermogen neemt toe.

Kwaliteit van aanwezig zijn.

Afstemming op zichzelf en anderen.

Therapeut kan ‘lijden ‘van client beter verdragen.

(Zelf)compassie neemt toe

Beter perspectief van de ander zien.

Beter stiltes verdragen

(Kortom: algemene therapiefactoren!)



Heb je geduld te wachten

tot de modder zakt, 

het water helder wordt,

Kun je in stilte verwijlen tot 

de juiste handeling vanuit zichzelf ontstaat

Lao Tse



If there is no stillness, 

there is no silence

If there is no silence,

There is no insight

If there is no insight, 

There is no clarity

Tenzin Priyadarshi



Meer leren?

• RINO Amsterdam
4-daagse cursus:
Mindfulness en Compassie in de klinische 
Praktijk
18+19 sept, 9 okt en 6 november 2017

• www.rino.nl/884
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