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“Wat moet ik doen als ik stress ervaar?” 

Allereerst gaat het om het opmerken van stress. Als je opmerkzaam bent dat er op dat 
moment stress is, kan je stress beantwoorden in plaats van er automatisch op te 
reageren.  Heel vaak zijn we gestrest zonder dat we het echt doorhebben. We spannen 
onze kaken aan, trekken onze schouders omhoog en spannen onze spieren aan. In deze 
week kan je door middel van de oefeningen leren wat jouw stressreacties zijn en ook hoe 
stress voelt in jouw lichaam. Op het moment dat je stress ervaart kan je even een pauze 
nemen, door bijvoorbeeld een 3 minuten ademruimte te nemen en op te merken wat er 
precies speelt, of je gewoon te verbinden met de ademhaling.  Door het nemen van een 
korte pauze en precies op te merken wat er gebeurt, ontstaat er vanuit jouw eigen 
wijsheid vanzelf een keuze die op dat moment goed voor jou is.  Je kan beslissen om het 
zelfde te doen wat je misschien voorheen zou doen, maar misschien ook wel iets heel 
anders wat veel beter helpt en nu meer wenselijk voor jou is. 

Voorheen:  

Stressprikkel  automatische reactie (vaak niet helpend). 

En nadat je leert je aandacht te trainen en meer in het moment bent: 

Stressprikkel  pauze  bewuste keus, een bewust antwoord op stress. 

Ter illustratie een voorbeeld: Je staat in de file en je hebt een belangrijke afspraak waar 
je nu waarschijnlijk te laat voor komt. Je voelt enorm veel stress en je begint te 
mopperen, misschien wel te schelden, allerlei doemscenario’s verschijnen voor je geest. 
De gedachten die daarbij opkomen zijn ook al niet helpend, misschien wel met boosheid 
op jezelf waarom je niet eerder vertrokken bent van huis, waarom je deze afspraak dit 
tijdstip had gepland enzovoorts. Een wijze reactie is om eerst eens op te merken wat er 
aan de hand is door middel van de 3 minuten ademruimte. Je merkt gedachten, emoties 
en lichamelijke sensaties op precies zoals ze zijn, zonder oordeel, niet eens de intentie 
om ze te willen veranderen. Daarna ga je naar de ademhaling en na een minuutje breid 
je vanuit de adem je aandacht uit over je lichaam en vaak als vanzelf komt er een wijzere 
reactie op deze situatie waaraan je eigenlijk helemaal niets kunt doen. Misschien zou je 
nu zelf een reactie kunnen bedenken die wenselijker en waarschijnlijk beter helpend  
voor je is. 

(Zie de 3 minuten ademruimte; video en luisteroefening)  

 

 



 
 
 

“Hoe kan ik stress voorkomen?” 

Stress is onderdeel van het leven en is niet te voorkomen. Ook de manier waarop we 
automatisch op stress reageren niet, zoals vechten, vluchten of bevriezen. Dit is 
evolutionair bepaald en geeft je de mogelijkheid om snel en adequaat te reageren. Je 
kunt stress niet voorkomen maar door opmerkzaam te zijn heb je wel een keuze hoe je 
met de stress omgaat, dat kun je leren door met aandacht te zijn, zoals je leert in deze 
training.   



“Ik word gestrest van mediteren, hoe komt dat?” 

Het kan makkelijk zijn dat je merkt dat je gestrest bent of gestrest wordt als je gaat zitten 
voor een meditatie. In een meditatie worden ook nog eens de dagelijkse dingen 
uitvergroot omdat je stil zit en er dus aandacht is voor hetgeen de aandacht vraagt. Dit 
kan onrust zijn in je lichaam of onrust in je hoofd. Meditatie wil niet zeggen dat je geen 
gedachten meer hebt of dat je geen onrust of ongeduld zult ervaren. 
Aandachtsmeditatie gaat over opmerkzaam zijn, opmerken wat er dan is, misschien is 
dat rust maar het kan ook stress, ongeduld of irritatie zijn.  Aandachtsmeditatie gaat niet 
om het oproepen van fijne gevoelens of het hoofd leegmaken. In een meditatie leggen 
we alleen “ons dagelijks leven” onder de loep en op deze manier kunnen we kijken wat 
er zoal speelt. In een meditatie leer je dan om je misschien op een andere manier te 
verhouden tot wat je tegenkomt in de meditatie zodat je dit weer door kunt trekken 
naar het dagelijkse leven. We noemen dit een coping strategie. In les 5 gaan we het daar 
heel uitgebreid over hebben.  

Het is dus ook niet zo dat je het niet goed hebt gedaan als je geen rust of ontspanning 
hebt ervaren tijdens de meditatie. Je kan nooit iets fout doen aan een meditatie. Juist 
aanwezig kunnen blijven bij wat er op dat moment is, onrust, een vol hoofd of stress, 
daar gaat het om en daar met een warme nieuwsgierige belangstelling bij aanwezig zijn, 
zonder oordeel.   

  



 
 
 

Andere vragen? 

Staat jouw vraag hier niet tussen? 

Laat het ons weten op info@mindfulzwangerenbevallen.nl 
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