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Mindfulness training (Mindfulness Based Stress Reduction) online 

Mindfulness gaat over leven met aandacht. Vaak zijn we met onze aandacht bij wat is geweest of nog moet 
komen. Ook zijn we ons niet altijd bewust van wat er in ons omgaat en missen we de signalen van spanning 
in ons lichaam.  

Door je aandacht te trainen, kun je meer in het moment zelf gaan leven. Je geniet meer van de kleine 
dingen en ervaart meer rust. Je leert jezelf beter kennen. Er ontstaat zicht op stress signalen, negatieve 
gedachten en emoties en hoe je hier (vanuit de automatische piloot) op reageert. Zo ontstaat er ruimte om 
andere/ bewuste keuzes te maken die goed voor je zijn.  

 

Het beoefenen van mindfulness zorgt voor positieve veranderingen in je brein zo blijkt uit wetenschappelijk 
onderzoek. Het maakt dat je beter bestand bent tegen stress en vermindert piekeren, angst en 
somberheid. Tegelijkertijd nemen vitaliteit en kwaliteit van leven toe.  

De training bestaat uit het doen van de mindfulness meditaties, aandachtsoefeningen, laagdrempelige yoga 
oefeningen en de 8 wekelijkse online sessies. Omdat mindfulness een vaardigheid is die je jezelf aanleert, is 
het dagelijks thuis oefenen erg belangrijk. Voor het thuis oefenen ontvang je werkbladen en 
audiobestanden. Iedere week heeft een eigen thema: 
 
1. De automatische piloot 
2. Van het hoofd naar ervaren 
3. Terugkeren naar het hier-en-nu  
4. Erbij blijven (afkeer opmerken, oefenen in erbij blijven) 
5. Accepteren-toelaten wat er is 
6. Gedachten zijn geen feiten 
7. Voor jezelf zorgen 
8. De achtste week duurt de rest van je leven 
 
Praktische informatie: 
Mindfulness online blijkt even effectief te zijn als de live training.  
Kosten 8 weekse mindfulness training: Normaal 495 euro. Omdat we allemaal moeten wennen aan online 
werken nu eenmalig voor 395 euro.  
Inclusief: 
Telefonische intake 
8 x live online mindfulness sessies van 2 uur 
Audiobestanden met de oefeningen en werkbladen 
21 % btw (ex. BTW als de werkgever betaald) 
 
De training start dinsdag 21 april en is van 10.00-12.00 uur. Voor het volgen van de online training heb je 
een computer of laptop nodig met camera en geluid. De training is ook individueel te volgen. Er geldt dan 
een ander tarief. Aanmelden of meer informatie: linda.emotiesenzo@gmail.com 


