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Hallo!
 
Welkom bij de Mindful Challenge. Tijd maken voor jezelf. Wat
goed dat je dit gaat doen. Je zult er geen spijt van krijgen.
 
Met deze #mindfulchallenge wil ik je leren om in maar 7
minuten BEWUST te worden en je te ontspannen. Zo simpel
kan het zijn! Hoeveel tijd zou je winnen om BEWUST met je
aandacht in het hier en nu te zijn?
 
7 MINUTEN KUNNEN ZOVEEL MEER ZIJN DAN JE
DENKT!
• Wil je weten hoe je dit toe kunt passen in de dagelijks leven
• Meer tijd en ruimte kunt maken voor de dingen die je echt
energie geven.
• Handige tools leren om dit te creëren
• Dit een minimum investering aan tijd kost, 7 minuten dus
• Dagelijks een tip of opdracht om tijd in te ruimen voor jezelf
• Opdrachten zijn gericht op aandacht, welzijn en gemak
• Online ondersteuning via een besloten Facebook groep
• Eindelijk een stok achter hebt om het ook werkelijk te gaan
DOEN! Je kunt zoveel winnen aan rust, balans, plezier en
gemak.
 
Ben je er klaar voor?
Meld je aan voor de Besloten Facebook Groep: klik hier
Lifestyle Studio Online –klik hier - GRATIS FB Live Yoga
lessen



 Disclaimer
 
De adviezen die worden verstrekt op het gebied van
beweging, levensstijl, voeding en ontspanning die
voorkomen tijdens het traject of erna, zijn specifiek
ontwikkeld voor gezonde mensen. Indien u een ziekte
heeft, dient u dit te overleggen met uw medisch
behandelaar.
 
De adviezen zijn nimmer bedoeld als diagnose,
behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekten.
Indien u overweegt supplementen in te nemen, of indien
u er aan denkt uw voedings-, bewegingsprogramma of
levensstijl aan te passen naar aanleiding van de
verstrekte adviezen, raadpleeg dan uw medisch zorg
verstrekker (huisarts of specialist).
 
Met name als u reeds een medische behandeling volgt.
Het volgen van een programma altijd op uw eigen
verantwoording.



Dit kun je verwachten :
 
• 7 dagen lang programma
• 7 korte opdrachten met o.a. Yoga, Mindfulness &
Meditatie
• Video's, audio's & schriftelijke opdrachten staan
overzichtelijk in dit E-book.
• Vragen stellen via Besloten Facebook groep •
Aantrekkelijke korting bij aankoop bij Online
Programma's
• In vertrouwde omgeving werken aan Rust & Balans
 
Dit levert het op:
 
• Rust, energie & balans
• Goed humeur & geduld.
• Beter slapen en fit wakker worden
• Beter in je vel door yoga oefeningen
• Tools voor een ontspannen leven.
• Vermindering van lich. klachten zoals hoofdpijn, 
  spijsverterings- en weer-standsklachten (griep, 
  verkouden), (onder) rug, nek en schouderpijn e.d.



 Dag 1 : Ademhalingsoefening
Vandaag starten met een eenvoudige ademhalingsoefening die je
altijd en overal kunt uitvoeren. In de auto, in de supermarkt, op je
werk, onderweg in de trein, tijdens een wandeling, op de bank voor
t.v. of voor het slapen gaan.
 
Starten
Ga ergens zitten waar je niet gestoord kunt worden. Sluit je ogen.
Voel de stoel onder je, je voeten op de grond, je rug tegen de
leuning. Breng je nek in het verlengde van de rug. Span je spieren in
je gezicht, ontspan de schouders, armen en handen. Ontspan je
billen, benen en voeten. Adem rustig in door je neus en adem rustig
uit door je neus. . Doe dit een aantal keer achter elkaar. 
 
Ademhalingsoefening
Verdiep dan je ademhaling in je buik en vertraag ook je ademhaling.
Je kunt in 4 tellen in ademen en in 6 tellen uitademen. Zorg dat je
niet meer 6 keer per minuten een ademhalingscyclus maakt. 
 
Afronden
Breng dan je aandacht naar je zitbotten en voel waar je billen contact
maken met de stoel. Als je staat breng je de aandacht naar je voeten.
Voel hoe je voetzolen contact maken met de vloer. Begin zachtjes
wat te bewegen met handen en voeten. En rek je uit. 
 
 
 



 
Begin met 1 minuut en breidt deze oefening uit naar b.v. 7
minuten.
> Als je gewend bent om deze ademhaling te volgen dan ga je
proberen om met je ogen open deze ademhalingsoefening te
doen.
> Als je gewend bent om deze ademhalingsoefening te doen
met ogen open dan probeer je dit tijdens je werk, in de lunch
pauze, in de auto, in de trein, voor de t.v.
> Het is de bedoeling dat je wel alert blijft en niet in slaap valt.
Met je ogen open heb je daar in elk geval geen last van. 
 
Veel plezier ! PS : Doe hem zo vaak je wilt
 
 
 
 
 
 
Luister naar deze audio op =>
 
 
 
 

https://soundcloud.com/pt-jolande-van-der-wal/ademhalingsoefening-4-6-tellenmp4


 
Dag 2 : Zonnegroet voor Energie
 
Vandaag ga ik je een Yoga Serie leren, nl de Zonnegroet. Een
bekende en dynamische yoga serie waarbij je je lichaam wakker
maakt, spieren en gewrichten opwarmt en verstevigt, je
energiebanen opschoont en je hoofd helder maakt.
 
Deze zonnegroet doe je aan het begin of aan het einde van de dag of
gewoon wanneer je er tijd voor hebt.
 
Pak je yogamatje en we gaan aan de slag. .Bekijk HIER het filmpje!
 

https://youtu.be/qqd58nuyLS4


 Dag 3 - Mindfulness aan de eettafel
 
Veel mensen eten onbewust zonder echt te genieten. Bewust eten en
aandacht geven aan het eetmoment zorgt ervoor dat je sneller
verzadigd bent en ook minder eet. Door voeding met aandacht te eten
en te proeven wordt je ook bewust van wat je eet en of je dit ook
daadwerkelijk nodig hebt.
 
OPDRACHT : MINDFULL ETEN
 
Tip 1; Intentie maken, niets is zo vluchtig als aandacht. Beleef het
moment waarop je eet en neem je bewust voor om te genieten. Denk;
“ Nu ga ik echt genieten van wat ik proef ” . N.B. eet aan tafel, niet
achter de t.v., tablet en leg je mobiel weg zo heb je alle aandacht voor
hetgeen je eet.
 
Tip 2; Beleef met al je zintuigen, sluit je ogen, ruik je voeding, voel de
structuur. Hoe klinkt het als je op iets knapperigs bijt? Kauw 40 keer
per hap. Tip 3; Pauzeer tussen de hapjes door, even je bestek
neerleggen is een goede manier om niet te gehaast te eten.
 
Door een volledig verteringsproces zullen voedingstoffen beter
kunnen worden opgenomen, heb je minder last van een opgeblazen
gevoel en mogelijk winderigheid.
 
Mediteren tijdens de maaltijden gaat misschien erg ver maar er zijn
voldoende redenen om het ‘eten’ niet als automatisme te zien maar
‘mindful’ te benaderen.
 
 
 



 Mindfulness aan de eettafel
 

Bietensalade met walnoot en geitenkaas ( 2p)
• 1 pakje biologisch bieten (gekookt), • 1 pakje geitenkaas met honing

• Handje walnoten (ongebrand)
• 1 appel (Golden Delicious)

• Handje rozijnen (geweld in water) • 1 verse citroen
Eenvoudige maar heerlijk frisse salade. Snijd de bieten in blokjes.

Crunch de walnoten, snij de geitenkaas, schil de appel en snijd hem in
blokjes,

neem eetlepel rozijnen en wel ze in het water. Meng het geheel bij
elkaar, Als dressing kun je wat citroensap er door heen doen.

 
 



Dag 4 - Goede nachtrust voor gezondheid
 
Een goed nachtrust is één van de peilers van een gezonde leefstijl.
Onderzoeken tonen aan dat een nachtrust van 7-8 uur nodig is. Het
lichaam en geest herstellen zich tijdens de nacht. Organen ontgiften, je
hersenen maken de “harde schijf” leeg, je huid herstelt zich e.d.
 
Onderzoek van het CBS (2008) laat zien dat bijna een kwart van de
Nederlandse bevolking slaap problemen ervaart. Dit komt onder andere
door stress en piekeren over het werk of de relatie.
 
Leefstijl invloeden
 
Verder is een drukke leefstijl de boosdoener dat veel mensen niet aan
de broodnodige nachtrust komen. Eén keer een paar uur minder slapen
is niet erg, maar als je structureel minder slaap krijgt dan je nodig hebt,
zijn de gevolgen ernstiger. Er is een verhoogd risico op o.a. diabetes,
depressie en hartklachten.
 
Body Scan - in het hier en nu komen
 
Om beter te slapen heb ik een Body Scan meditatie voor je
ingesproken. Ga op tijd naar bed, zet deze meditatie aan en
weltrustens! ..
 
Luister naar de Body Scan = > 

https://soundcloud.com/pt-jolande-van-der-wal/body-scan-meditatie


 Dag 5 - Mindful in de Natuur
 
Buiten zijn
Buiten zijn! We vinden het heerlijk; de een beklimt een berg, de andere
doet mee aan een Mudrun, de buurman rent 10 km per dag door de
polder en de ander maakt af en toe een wandeling. Niemand is een
binnen-mens; iedereen heeft wel een favoriete buiten activiteit.
 
We zitten te vaak tussen 4 muren, achter de laptop, in kunstmatig licht
zonder echte frisse lucht of direct zonlicht. De natuur neutraliseert
stress, ontspant, geeft frisse lucht, ruimte, licht en ritme. Herfst, winter,
lente, zomer, regen, zonneschijn, wind, hagel, sneeuw kortom variatie
genoeg. 
 
Ga je mee naar buiten?
 
In het volgende audio opname laat ik je zien hoe je mindful in de natuur
kan zijn.
 
 
 
 
Luister naar de Wandelmeditatie op =>

https://soundcloud.com/pt-jolande-van-der-wal/wandel-meditatie


 Dag 6  FOCUS
 
Het leven kent vele facetten en rollen. Vooral als je een baan, gezin,
sociaal leven, huisdier, ouders etc hebt. Via smartphone, tv, radio,
internet en “live” krijgen we dagelijks veel prikkels te verwerken.
 
Om dat alles zo’n beetje moet van ons zelf, zijn de hele dag door bezig
met verschillende taken door elkaar heen uit te voeren. 
 
De één doet dat beter dan ander, maar het kost veel energie. Het is
niet efficiënt uit eindelijk om vele ballen hoog te houden; telkens moet
je weer terug halen hoe het ook alweer zat.
 
Veel beter is nog de een taak af te ronden en dan de volgende taak
erbij te pakken 
 
Focus
Als je ergens op focust, kun je je beter concentreren en je energie
richten, ook mentaal. Door je mentaal of van alles en nog wat
“concentreren” krijg je vroeger of later, een zwaar hoofd, hoofdpijn of
draaien je gedachten op volle toeren, ook vaak ’s nachts. Dan slaap je
weer slechter en kom je zo in een cirkel terecht die lastig is te
doorbreken.
 
AANDACHT MAAKT ALLES MOOIER MAAR OOK MAKKELIJKER
 
 
 



 Dag 6 
 
Om je te helpen je te richten op 1 ding (tegelijk) is de volgende
meditatie / oefening erg geschikt. Het is de Vlam Meditatie. Een
eenvoudige meditatie voor concentratie, focus, een heldere geest en
aan te raden bij stress en spanning.
 
Wat heb je nodig:
 
Een rustige en aangename plek, kaars of waxine lichtje, aansteker. Je
kunt op de grond zitten, aan tafel of op bank. Zo lang je het lichtje
maar kunt plaatsen op ca. 30-50 cm voor je (op een veilige plek
uiteraard)
Leg je telefoon weg, uitzicht, sluit je af van alle andere stoorzenders.
 
 
 
 
 
 
 
 
Audio ( Soundcloud) - Vlam Meditatie =>
 
 
 

https://soundcloud.com/pt-jolande-van-der-wal/vlam-meditatie


 
Dag 7 - Dankbaarheid - een positieve reflectie 
 
Dankbaarheid maakt gelukkig en vermindert stress. Hoe vaker je je
dankbaar voelt des te mooier je leven wordt. Dankbaarheid leid je naar
een gevoel van overvloed.
 
Dankbaarheid is een gevoel dat het wonder terugbrengt in je leven.
Hoe vaker jij je dankbaar kunt voelen, des te gelukkiger je zult zijn.
Maar hoe doe je dat, iedere dag dankbaar zijn?
 
Count your blessings
 
Door je dag te starten met dankbaarheid start je de dag met een
positief gevoel. Maak er bijvoorbeeld een gewoonte van om ‘s ochtends
(voor de spiegel, in de auto of tijdens het uitlaten van de hond) te
bedenken waarvoor je vandaag allemaal dankbaar kunt zijn. 
 
Je zult zien dat je er iedere dag beter in wordt, en dat dit gevoel je helpt
iedere dag goed te beginnen. Maak er een kleine gewoonte van.
 
Het voelen en uiten van dankbaarheid is een gewoonte die je jezelf
kunt aanleren. Door jezelf op vaste momenten dankbaar te voelen
wordt het al snel een gewoonte. Voel je bijvoorbeeld altijd dankbaar als
je een rondje met de hond maakt, of wanneer je bijvoorbeeld je
sleutelbos in je zak voelt.
 
 
 
 
 



 Dag 7 - Dankbaarheid - Positieve Reflecie 
 

Schrijf elke dag in je dagboek wat er allemaal goed is aan je leven.
Waar ben je dankbaar voor ? Benoem 3 dingen. Het maakt niet uit wat

het is. Zolang het een positieve ervaring of herinnering is of was. 
 

1 ) Ik ben dankbaar voor ...
2 ) Dit is er positief aan mijn leven

3) Ik geniet van ..
 

Denk aan jeugdherinneringen, mensen die je waardeert, fijne
gebeurtenissen, je huisdier, kinderen, partner, familie etc. 

 
Zeg " dank je wel". Vraag om er om hoe het nog beter word. 

Zo blijf je in de positieve flow van het leven.
 

Hartsmeditatie  - Audio op Soundcloud 
 
 
 

https://soundcloud.com/pt-jolande-van-der-wal/ehfg7627mp4


 
Einde Challenge
 
Bedankt voor het meedoen met deze Free Challenge! Ik hoop dat het
een fijne ervaring was om zomaar eens even tijd te maken voor jou
zelf! 
 
Over mij
Mijn naam is Jolande van der Wal.  Ruim 15 jaar geleden had ik een
burn-out. Dit werd mijn reis naar meer ontspanning, inspiratie en
richting zoeken in mijn leven. Een complete transformatie werd het
uiteindelijk en ik doe nu werkelijk waar mijn hart ligt en wat ik leuk vind
om te doen. Niet altijd even makkelijk maar zeker 100% de moeite
waard geweest! 
 
Over Lifestyle Studio Online
LSO heeft Yoga Lifestyle Programma's voor Body, Mind & Soul. Deze
programma's zijn bedoeld om jouw te inspireren naar een leven dat
meer balans is en waarin jij je geïnspireerd voelt. 
- Create Your Life
- Detox Your Life
- Love Your Life
 
Deze programma bestaan uit 6 modules :
- Body Balance 
- Mindfullness 
- Food for Body & Mind
- Carefullness
- Soulfullness
- Create Your Life/ Detox Your Life / Love Your Life
 
Check it out : www.lifestylestudioonlne.com
 

http://www.lifestylestudioonline.com/


Note book:



Note book








