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Stress, zorgen en angsten...

Wat helpt jou  
wel/niet?
Stress, zorgen en angsten komen veel meer voor dan je denkt. Miljoenen mensen 
hebben er iedere dag mee te maken als gevolg van pijn, ziekte, moeilijke 
omstandigheden, of, en dat is het meestal, een combinatie van factoren. Wat te doen? 
Het meest gezonde antwoord luidt: zie alles onder ogen. Mindfulnessmeditatie is hierbij 
buitengewoon zinvol.
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Wij mensen ontkennen onze onzekerheid en angsten 
meestal of we vermijden het ze onder ogen te zien. En dat 
terwijl we iedere dag te maken hebben met allerlei ang-
sten en soms zelfs fobieën. Het kan moeilijk voor ons zijn 
om op dingen te vertrouwen en we kunnen ons onzeker 
voelen of zorgen maken over onze relaties, ons werk, de 
toestand van de wereld, wat we eten, de technologische 
vooruitgang, ons slaaptekort enzovoort. En of dat nog niet 
genoeg is, we kunnen ons zelfs zorgen maken over het feit 
dat we ons zorgen maken! Hoe graag we onze zorgen ook 
zouden willen negeren of zouden willen dat we er vanaf 
waren: we zullen altijd te maken krijgen met situaties 
die zorgen, onzekerheid en stress oproepen. Het juiste 
antwoord is dan ook: sluit je ogen er niet voor, maar zie ze 
daarentegen onder ogen. Mindfulnessmeditatie is hierbij 
buitengewoon zinvol, want daardoor maak je contact 
met je gevoelens, je zorgen en je angsten, en leer je er op 
een constructieve manier mee omgaan, zodat je er niet 
meer door wordt verlamd. Heel veel mindfulnessbeoefe-
naars hebben ontdekt dat het mogelijk is om met stress 
te leven; ze lijden er minder onder en zijn er minder bang 
voor. Hoewel je nooit alle stressfactoren in je leven onder 
controle krijgt of kunt elimineren, kun je wel leren er anders 
mee om te gaan. Waar het om gaat is leren mindful te 
onderzoeken hoe je reageert op de uitdagingen in je leven 
en ontdekt wat daarbij wel werkt en wat niet.

Zelf invullen
Spannende of aangrijpende gebeurtenissen uit het ver-
leden hebben soms invloed op de stress, angst en be-
zorgdheid die je nu ervaart. Veel mensen zijn in hun jeugd 
lichamelijk verwond of emotioneel gekwetst. Velen van ons 
hebben pijnlijke dingen zien gebeuren of hebben ervaren 
dat ze bijvoorbeeld op hun werk vernederd zijn of door 
vrienden niet geaccepteerd werden.

Neem een paar minuten om na te denken over moeilijke 
situaties of gebeurtenissen uit je verleden die je nog met 
je meedraagt. Als je zover bent, beschrijf dan zo kort of 
uitgebreid als je wilt wat er bij je bovenkomt.

  …
  …
  …

Je hebt in je leven manieren ontwikkeld om met stress, 
pijn en ziekte om te gaan of erop te reageren. Je praat er 
bijvoorbeeld over met vrienden, je neemt lichaamsbewe-
ging, je eet gezond of je kijkt naar een leuke film. Welke 
dingen die jij in het verleden hebt geprobeerd om je stress 
hanteerbaar te maken zijn effectief gebleken? Neem een 
paar minuten om in stilte over deze vraag na te denken. 
Merk op welke gedachten, gevoelens en gewaarwordin-
gen er bovenkomen. Als je zover bent, beschrijf dan zo kort 
of uitgebreid als je wilt wat er hierover bij je is bovengeko-
men.

  …
  …
  …
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Het kan zijn dat je af en toe op een ongezonde manier 
met deze uitdagingen omgaat. Misschien eet je dan te 
veel, werk je te hard, kijk je te lang tv, zit je uren achter-
een op internet of social media, of ga je je te buiten aan 
drank, seks of drugs. In eerste instantie lijkt dit te werken, 
maar op de lange duur blijkt dit toch niet het antwoord 
te zijn. Wat heb je geprobeerd in reactie op stress dat 
uiteindelijk niet bleek te werken? Neem een paar minuten 
om hierover in stilte na te denken. Merk op welke gedach-
ten, gevoelens en gewaarwordingen er bovenkomen. Laat 
alles wat er bovenkomt er gewoon zijn, zonder erover te 
oordelen. Maak er mentaal notities van en als je zover 
bent, beschrijf dan zo kort of uitgebreid als je wilt wat er 
hierover bij je is bovengekomen.

  …
  …
  …

Hoop kan ons lijden verminderen en kan in de omgang 
met de uitdagingen van het leven een steun in de rug 
betekenen van onze veerkracht. We kennen allemaal de 
kracht die hoop ons kan geven. Waar hoop jij op? Wat 
hoop je dat er zal veranderen? Op wat voor soort leven 
hoop je?

  …
  …
  …

Duidelijkheid krijgen over wat je helpt, wat je niet helpt 
en waar je op hoopt is een belangrijke stap op weg naar 
meer welzijn. Je herinnert je namelijk weer waar je echt 
steun aan hebt, of je krijgt daar meer duidelijkheid over. 
Op die manier maak je bewuster en effectiever gebruik 
van je mogelijkheden. Tegelijk kom je er ook achter waar 
je geen baat bij hebt, welke strategieën je niet helpen 
en alleen maar meer pijn en lijden veroorzaken. Die kun 
je gaan loslaten. Contact maken met de hoop die je in 
je meedraagt levert je een beeld op van waar je naar 
verlangt en biedt je de mogelijkheid om te worden wie je 
wilt zijn.

Neem voordat je verdergaat een paar minuten om con-
tact te maken met je ademhaling en bewust na te denken 
over wat je hebt opgeschreven. Erken met compassie alles 
wat je na deze verkenning duidelijk is geworden en neem 
het mee. • 

‘We hebben geen 

controle over wat 

er om ons heen 

gebeurt’

Boekframent uit Mindful om-
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