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8 Ondersteunende factoren 
 
Week 1 gaat over aandacht in het hier en nu. Je 
kunt alleen veranderen wat je in je bewustzijn 
brengt, en daarom begint alles met aandacht. Dat is 
de rode draad door de training.  
 
De kwaliteit van die aandacht doet er toe. Laat je 
aandacht geen kil spotlicht zijn. Laat je aandacht 
juist vriendelijk, open, ondersteunend en 
nieuwsgierig zijn.  
 
Deze acht factoren – eigenlijk zijn het 
houdingsaspecten – ondersteunen je bij het doen 
van de oefeningen en het monitoren van de 
veranderingen.  
 

1. Niet hoeven oordelen 
Kijk of je, in elk geval tijdens het doen van de oefeningen, 
onpartijdig kunt kijken. Zie voor nu even af van de stempels 
‘goed’ en ‘fout’. Observeer gewoon: goh, zo is het. En zo is 
het nu. En hé, nu is het zo.  
 

2. Geduld 
Dingen hebben tijd nodig. Stel geen (onhaalbare) deadlines, 
maar probeer nieuwsgierig te zijn naar hoe het proces zich 



vanzelf ontvouwt. Gras groeit ook niet door er aan te 
trekken. 
 
 
 

3. Frisse blik 
Kijk naar de dingen alsof je ze voor het eerst ziet. Zo 
ontdek kom je dingen aan de weet over je (beperkende) 
kaders en overtuigingen. Probeer juist bekende zaken 
(situaties, personen, jezelf) te observeren alsof je ze voor 
het eerst ziet, ontmoet, meemaakt. Je opent je dan voor 
nieuwe aspecten en mogelijkheden. 
 

4. Vertrouwen 
In plaats van steeds volledig op te gaan in je gedachten, ga 
je meer je gedachten, gevoelens en 
lichaamsgewaarwordingen waarnemen, observeren, zodat je 
kunt gaan onderscheiden welke informatie deze eigenlijk 
geven. Schenk jezelf vertrouwen, dan kun je deze informatie 
serieus nemen.  
 

5. Niet streven 
Probeer om je niet krampachtig vast te houden aan doelen 
die je ‘moet’ bereiken. Parkeer als het ware je doelen en 
wees open en onderzoekend ten opzichte van wat er 
gebeurt.  
 

6. Aanvaarding 
Stel jezelf open voor je observaties; zie de dingen zoals ze 
werkelijk zijn. 
 



7. Loslaten 
Hecht je niet aan je gedachten, gevoelens, lichamelijke 
gewaarwordingen. Door te observeren ga je ervaren dat 
alles komt en gaat. Niets blijft. Probeer niets vast te houden 
of weg te duwen.  
 

8. Mildheid, vriendelijkheid 
Oefen een basishouding van mildheid, vriendelijkheid voor 
jezelf en anderen. Over veel dingen hebben we geen 
controle. Het leven brengt ziekte, verlies, dood, maar ook 
vreugde en geschenken. We zitten allemaal in dat zelfde 
menselijke schuitje.  

 
 


