
Zo heb je het meest aan de training 
Meer rust in je hoofd  
 

1. Lees elke week het bijbehorende hoofdstuk uit het boek. 
  

2. Bekijk het filmpje op de cursuspagina. 
 

3. Neem dan de oefeningen globaal door voordat je er aan 
begint. 
 

4. Oefen! Je krijg elke week een aantal oefeningen en 
meditaties – misschien meer dan je in kunt plannen. Kies 
uit wat je aanspreekt (maar kies ook eens iets waar je 
misschien juist een beetje weerstand bij voelt) of wat je 
die dag/week het beste in kunt plannen.  

 
5. Schrijf. Doe de dagboekoefeningen, en probeer daarnaast 

regelmatig iets op te schrijven over je ervaringen, en 
wat je opvalt deze weken. Schrijf van je af wat je 
tegenvalt en wat je blij maakt. Zo ondersteun je de 
training van je opmerkzaamheid. 
 

6. Wees mild. Je krijgt veel materiaal, veel oefeningen. 
Het valt niet altijd mee daar tijd voor vrij te maken. Je 
doet wat je kunt. Je hebt er meer aan jezelf te prijzen 
voor wat je wel doet, dan jezelf op je kop te geven voor 
wat je niet doet. En elke dag kun je opnieuw beginnen.  

 
7. Vraag. De Facebookgroep en de Q&A’s zijn er om je vragen 

te stellen, en geen vraag is overbodig of gek. Anderen 
kunnen ook wat aan jouw vraag hebben, dus wees gul J. In 
de Q&A’s kun je desgewenst je vraag ook anoniem stellen, 
als je die van tevoren aan mij stuurt en erbij zegt dat 
je je naam er niet bij vermeld wilt hebben. 

 
8. Zet je verwachtingen in de wacht. Natuurlijk begin je 

aan een training met verwachtingen. Je wilt iets 
bereiken, iets leren, iets veranderen, iets verbeteren, 
of ergens vanaf komen. Dit streven echter, zit je bij 
deze training in de weg. Je komt in de verleiding om 
telkens de huidige situatie te vergelijken met de door 



jou gewenste situatie, en zo schiet je altijd tekort! Ga 
dus zo open-minded mogelijk aan de slag en streef even 
nergens naar. Oefen gewoon, en waardeer jezelf om het 
feit dat je dat doet. 

 
9. De Werkbladen zijn fillable PDF’s. Om ze te openen heb 

je Adobe Reader nodig – mocht je die niet hebben dan kun 
je die hier gratis downloaden: 
https://get.adobe.com/nl/reader/. 
Als je het bestand hebt geopend moet je nog even op 
‘invullen en ondertekenen’ klikken, en op ‘tekst 
toevoegen’. Soms moet je even een paar spaties typen om 
op de juiste plek terecht te komen. Uiteraard kun je er 
ook voor kiezen om de PDF te printen en met de hand in te 
vullen, of jouw antwoorden in je dagboek te schrijven.   

 
 
Geniet van de reis! 

 
Karin 


