8-weekse mindfulnesstraining (MBSR)

Waarom mindfulness …
Wat is mindfulness?
Mindfulness is het met opzet ergens je aandacht bij houden, zonder daarover te oordelen. Dat
vraagt nogal wat oefening, want de menselijke geest wordt graag vermaakt en laat zich snel
afleiden door wat dan maar ook.
Om te oefenen met oordeelloos aanwezig zijn in het moment, is de MBSR een goede optie. De
MBSR is een mindfulnesstraining die door de Amerikaan Jon Kabat-Zinn is ontwikkeld. Met de
MBSR oefen je in acht weken de essentiële vaardigheden voor mindfulness volgens een vast
programma. Je leert hoe je anders om kunt gaan met stress door een accepterende houding aan te
nemen als het gaat om gedachten, gevoelen en fysieke signalen.
Wanneer is mindfulness een goed idee?
Als je …
• anders wilt leren omgaan met spanning en onrust
• je eigen grenzen wilt leren kennen (en er minder vaak over heen wil denderen ;-))
• op een andere manier wilt leren omgaan met (chronische) fysieke klachten
• wilt leren accepteren dat situaties en omstandigheden zijn zoals ze zijn
• merkt dat je vast zit in een oud spoor en niet verder komt
• veel piekert, je snel zorgen maakt, vaak twijfelt en het moeilijk vind om nee te zeggen
• een bewuste keuze wilt maken, in plaats van te reageren vanuit een automatisch patroon

De 8-weekse mindfulnesstraining (MBSR)
Hoe ziet de training er uit?
De training bestaat uit acht avonden die ieder 2,5 uur duren. Op deze avonden
leer je om bewuster en zonder oordelen in het leven te staan. Je krijgt een
werkboek mee en audiobestanden, zodat je ook tussen de trainingsavonden
door ook thuis kunt oefenen. Het thuis oefenen kost ongeveer 3 kwartier per
dag.

Over de trainer

Ik ben Helmar Niemeijer (1974). Als trainster zet ik me graag in om jou (opnieuw)
rust en veerkracht te laten ervaren. Dat doe ik als categorie 1 mindfulnesstrainer:
ik ben aangesloten bij de VMBN, de beroeps vereniging voor mindfulnesstrainer
in Nederland en België. Mijn opleiding heb ik gevolgd aan het Radboud
Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness.
Daarnaast heb ik een verdiepingsopleiding gevolgd en mag ik de training
Mindfulness in Opvoeding & Onderwijs volgens de methode van Eline Snel
geven.
Naast alle gedegen kennis heb ik ook veel ervaring. Voordat ik als MfNregistermediator en mindfulnesstrainer aan de slag ging, werkte ik bij een grote
onderwijsorganisatie met bijna veertig scholen in het primair-, voortgezet- en
speciaal onderwijs.
Ik weet hoe het is om een vol leven te leiden: ik ben getrouwd en moeder van
drie zonen tussen de elf en zeventien jaar. Daarnaast een drukke agenda met
werk, familie en vrienden en favoriete activiteiten. Never a dull moment!

Praktische informatie
Data

De eerstvolgende training wordt gegeven op 8
woensdagavonden van 19.00 tot 21.30 uur. De avonden
zijn: 27-2, 6-3, 13-3, 20-3, 27-3, 3-4, 10-4 en 17-4.
De stiltedag is op zondag 7-4, van 10.00 tot 16.00 uur.

Locatie

De Langenhof, Brinkhoekweg 8 te Zwolle

Kosten

De MBSR kost €450,= (inclusief BTW). Je krijgt hiervoor 8
trainingsavonden, 1 stiltedag inclusief lunch, een werkboek
en geluidsbestanden waarmee je thuis kunt oefenen.
Betaalt je werkgever? Dan kost de training €495,= (exclusief
BTW).
Check je ziektekostenverzekeraar: veel verzekeraars
vergoeden een groot deel van de training omdat ik categorie
1 trainer ben.

Tijdsinvestering

De training duurt 8 avonden en 1 stiltedag. Daarnaast zijn er
oefeningen die je thuis kunt doen, dat vraagt ongeveer 45
minuten per dag.

Veelgestelde vragen
Mijn leven is erg vol en druk. Is het dan wel verstandig om zo’n intensieve training te volgen?
Juist als je veel ballen in de lucht te houden hebt of als er veel in je leven gebeurt dat om aandacht
vraagt, kan de MBSR een fijne training voor je zijn. Mindfulness helpt je om je gelijkmatiger te
voelen, om meer veerkracht te ervaren. Wat juist zo broodnodig kan zijn als je je zorgen maakt om
je kind, er van alles aan de hand is in je relatie, je werk 24/7 een beroep op je doet en je ook nog
even de keuken aan het verbouwen bent.
Ik heb eerder al een MBSR gevolgd. Heeft het dan wel zin om er nog eentje te volgen?
Absoluut! Ik heb zelf drie keer een MBSR gevolgd. Elke keer kwam ik iets anders tegen en kwam ik
tot nieuwe inzichten. Daarnaast vond ik het programma altijd een fijne stok achter de deur om te
blijven oefenen.
Door mijn lichaam kan ik niet goed lang zitten. Kan ik de training wel volgen?
Dat is geen probleem. Mindfulness gaat over zijn met wat er is. Als dat een zere rug is, een oude
blessure die opspeelt of welk lichamelijk ongemak dan ook, dan kijken we samen hoe je daar met
aandacht mee om kan gaan zonder dat je je zelf pijn doet.
Ik heb op dit moment een depressie. Kan ik mee doen?
Als je te kampen hebt met een depressie (of een burn-out) kun je in principe een MBSR volgen. Wel
is het belangrijk dat je het eerst met je behandelend huisarts, psycholoog of psychiater bespreekt of
dit voor jou de juiste training en het juiste moment is. Bij twijfel kun je me altijd bellen.

Staat jouw vraag hier niet bij? Bel of mail gerust, ik beantwoord je vraag graag!

Ervaringen van deelnemers

Meer informatie? Vragen?
Kijk op www.mindfulday.nl
of bel Helmar Niemeijer op 06-13765842
Aanmelden kan via de site
of door een mailtje te sturen aan
info@mindfulday.nl

