
 
 
 

Meer rust in je hoofd 
8-weekse online training 

 

  
 

 
Week 1: Aandacht in het hier en nu 

 
 

Werkblad 1.5:  Een rozijn eten 
 
 
 
 
 

 

 



De Rozi jn 
 
Deze oefening is bedoeld om je kennis te laten maken met de 
automatische piloot en de frisse blik – twee centrale begrippen 
in de training. Als je onbewust bent, functioneer je op de 
automatische piloot.  
Heel veel dagelijkse bezigheden doen we op die manier. We zijn 
er met onze aandacht niet bij. Dat is efficiënt, maar tegelijkertijd 
missen we zo ook een heleboel. We missen informatie. Dat is 
niet per se altijd erg, maar het is wel jammer. En in sommige 
situaties ook echt wel onwenselijk. Ik ben in mijn leven echt wel 
eens een afslag voorbij gereden omdat ik op de automatische 
piloot reed. En dat is dan nog redelijk onschuldig. 
 
Aandachtig zijn, helemaal betrokken bij wat je doet, bereik je 
door je zintuigen in te schakelen. Dus dat ga je nu doen. Neem 
een rozijn (maar het kan ook met een dropje, een mandarijn, of 
wat je maar voor handen hebt of waar je zin in hebt. Wel handig 
als je het in je hand kunt nemen en het niet te plakkerig is of 
afgeeft).  
 
Schakel je zintuigen in. Het is een ervaringsoefening. Maar je zult 
zien dat er gedachten opkomen. Geen probleem. Merk dat op, 
merk eventueel op wat voor gedachte het was, en ga terug met 
je aandacht naar de zintuiglijke ervaring. Doe dit telkens opnieuw.  
 
(neem er een t imer bi j  om ervoor te zorgen dat je niet 
te snel door de oefening gaat. Je automatische pi loot 
zal op de loer l iggen!) 
 

Kijken (minimaal 1 minuut) 



Neem hem in je hand en kijk er naar. Observeer hem van alle 
kanten. Wat zie je? Let op kleur, textuur, vorm etc. Kijk alsof je 
hem voor het eerst ziet. Je hebt deze nog nooit gezien. Wees 
nieuwsgierig. 
 

Voelen (minimaal 1 minuut) 
Hoe voelt het? Ga eens met een vinger over het oppervlak. Knijp 
erin, duw eraan etc. Ook met je lippen kun je voelen, strijk hem 
eens langs je mond.  
 

Ruiken (o.k.,  een halve minuut)  
Ruik er eens aan. Hoe ruikt het? Als je je rechter neusgat dicht 
drukt en alleen met het linker ruikt, is dat anders? En als je het 
omdraait? Alleen maar ruiken, verder niets.  
 

Luisteren (goed, een half minuutje) 
Een rozijn (of mandarijn, of dropje) maakt geen geluid! Maar 
misschien als je erin knijpt of je nagel er over raspt wel? Probeer 
eens wat uit. Met je rechter oor, met je linker oor – maakt dat 
nog verschil? Wees open en nieuwsgierig. 
 

Proeven (minimaal 2 minuten) 
Stop hem niet gelijk in je mond maar houd hem bij je lippen. De 
geur komt in je neus, misschien merk je dan al dat je wil gaan 
happen, of dat er zich extra slijm vormt in je mond. Neem de 
rozijn in je mond maar bijt nog niet. Hoe voelt het? Wat merk je? 
Laat hem een beetje heen en weer gaan, bijt er dan in. Wat merk 
je? Neem je tijd om te kauwen, te proeven, en uiteindelijk te 
slikken. Volg hem zover mogelijk in je slokdarm.  
 
Schrijf iets op over je ervaring. Wat viel je op? Waren er 
gedachten? Waar gingen die over? Wat viel nog meer op?  
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