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T I P S  &  T R I C K S  O M  T E  M E D I T E R E N  

T I J D E N S  D E  B L O K

Hi blokkende student!

Nog  niet  zo  lang  geleden  zat  ik  zelf  nog  achter  de  boeken  (2j  terug ! )

en  was  het  voor  mij  logisch  om  dageli jks  of  wekeli jks  te  mediteren .

Dit  bracht  mij  enorm  veel  rust  en  hielp  me  bij  het  verhogen van
mijn concentratie  en  motivatie .  Aangezien  meditatie  nu  zo  een  hot

topic  is  en  ik  als  meditatie  coach  werk ,  voelde  ik  me  geroepen  om  de

blokkende  student  een  handje  te  helpen .  Daarom  heb  ik  dit  zalige
meditatiepakket  samengesteld  speciaal  voor  jou !

 

Wat zit er in dit pakket?  Ten  eerste  7 meditaties  die  ik  heb

opgenomen  en  die  je  kan  vinden  via  deze  l ink .  De  l ink  stuurt  je  naar

een  afspeell i jst  op  SoundCloud  en  wie  zin  heeft  in  andere  soorten

meditaties  kan  daar  ook  doorklikken  naar  mijn  account  op

SoundCloud  of  kan  naar  mijn  Spotify  gaan  (@ManoMeditatie) .  Daar

vind  je  nog  tientallen  andere  meditaties en podcasts rond
verschillende thema’s .

 

 

https://soundcloud.com/manon-pelleriaux/sets/meditaties-tijdens-de-blok/s-KvaYuRUyo1C
https://soundcloud.com/manon-pelleriaux
https://open.spotify.com/show/0ug3tjHyB6QrniZKxueIUY?si=8tdhMQXuSGytLXlkKSWrCg
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2  meditaties  voor  een  ontspannen nachtrust  

2  meditaties  die  je  stressniveau verlagen  

2  meditaties  die  je  aandacht vergroten

1  meditatie  waarbij  je  een  succesvol examen  visualiseert  

Aarzel  zeker  niet  om  me  te  taggen op social media  wanneer  je  mijn

meditaties  luistert  of  als  ze  je  geholpen  hebben !  Ik  hou  ervan  om  te

zien  wie  er  allemaal  luistert  en  om  met  jull ie  in  contact  te  komen .

 

Ten  tweede  is  er  ook  de  handleiding  die  je  nu  aan  het  lezen  bent .

Hier  vind  je  de  uitleg bij de meditaties  en  geef  ik  meer  info  over  hoe

je  ze  best  gebruikt  en  waarvoor .  

 

De  meditaties  die  ik  heb  opgenomen  draaien  rond  4 thema’s :   

 

( “Slaapmeditatie  (kort)  & ( lang) ” )         

 

( “Ademhalingsmeditatie  1&2 ” )

 

( “Open-monitoring ”  & “Resetmeditatie ” )

 

( “Succesmeditatie ” )  

 

 

Afhankeli jk  van  waar  j i j  nood  aan  hebt ,  kan  je  dus  elke dag kiezen
welke  meditatie  je  wil  doen .  Alvorens  je  eraan  begint ,  wil  ik  wel

graag  meegeven  dat  meditatie  uiteraard  geen  ‘wondermiddel ’  is .  Je

kan  zeker  en  vast  al  positieve  effecten  voelen  na  1  meditatie ,  maar

wie  graag  in  the long run  effecten  wil  blijven  behouden ,  zal

meditatie  ook  op  lange  termijn  een plek in zijn dagelijkse routine
moeten  geven .  

 

Om  écht  een  grote  verandering  te  zien  in  de  manier  waarop  je  hoofd

en  je  gedachten  werken ,  raad  ik  aan  om  minstens 3x per week (en
eigenlijk liefst dagelijks) te mediteren .   Dat  gezegd  zijnde ,  l icht  ik

nu  graag  toe  hoe  en  waarvoor  je  de  meditaties  best  gebruikt .
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De  slaapmeditaties  bestaan  uit  een  korte  en  een  lange  versie .  De

lange  versie  is  een  meditatieoefening  genaamd  Yoga  Nidra .  Dit  is  een

meditatie  techniek  die  specifiek  wordt  toegepast  om  je  l ichaam  in

een  ontspannen  slaapmodus  te  brengen  terwijl  je  geest  wakker

bli j ft .    Yoga  nidra  staat  toe  dat  je  hersengolven  op  een  verlaagde  alfa-

frequentie  tri l len ,  een  frequentie  die  je  geest  klaarmaakt  om  nadien

zalig  in  slaap  te  vallen .  De  korte  slaapmeditatie  is  een  afgeleide  van

de  Yoga  Nidra  techniek  die  iets  minder  lang  duurt .

 

De  ademhalingsmeditaties  zijn  2  meditaties  die  focussen  op  de

ademhaling  om  stress  te  verminderen .  De  sleutel  tot  het  controleren

van  je  mindset  en  je  stressniveau  is  namelijk  de  controle  van  je

parasympathisch  zenuwstelsel  (dit  is  het  stukje  van  je  zenuwstelsel

dat  verantwoordeli jk  is  voor  relaxatie  en  kalmering  van  je  l ichaam) .

Een  onderdeel  van  dit  parasympathisch  systeem  is  de  zwervende

hersenzenuw .  Het  is  deze  zenuw  die  zal  reageren  wanneer  je  heel

bewust  in  en  uit  ademt ,  en  die  zo  je  l ichaam  dus  uit  stress-toestand

zal  brengen .    

 

De  open-monitoring meditatie  zorg  ervoor  dat  je  je  aandacht

vergroot  dankzij  het  openzetten  van  je  zintuigen  en  je

observatievermogen .  Je  kruipt  in  de  rol  van  objectieve  waarnemer  en

laat  oordelen  of  gedachten  achterwege .  Dit  is  een  typische

mindfulness  oefening  die  je  eender  waar ,  eender  wanneer  kan

toepassen .  

 

Bij  de  resetmeditatie  draait  het  om  bepaalde  negatieve  gedachten

of  emoties  van  je  af  te  schudden ,  en  om  ruimte  te  maken  voor

nieuwe  kennis  en  inzichten .  Door  dingen  los  te  laten  druk  je  op  een

figuurli jke  reset-button  waardoor  je  daarna  met  vernieuwde

concentratie  verder  kan  blokken .

 

Als  laatste  heb  ik  er  ook  een  visualisatie  aan  toegevoegd  waarbij  je

visualiseert  hoe  de  dag  van  je  examen  ongeloofl i jk  goed  en  vlot

verloopt .  
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Mindset  is  tenslotte  alles ,  en  net  zoals  negatieve  gedachten  je  wereld

grijs  en  moeili jk  laten  aanvoelen ,  maken  positieve  gedachten  je

wereld  mooi  en  aangenaam .  Programmeer  je  hersenen  dus  al  naar

een  vlot  verloop  van  je  examen ,  en  dit  vergroot  de  kans  dat  die  dag

ook  effectief  vlekkeloos  zal  verlopen !

 

Nu  je  weet  hoe  je  met  de  meditaties  aan  de  slag  kan  gaan  en  hoe  ze

je  zullen  helpen  ti jdens  de  blok ,  is  er  niets  dat  je  tegenhoudt  om  ze

uit  te  proberen .  Klik  dus  hier  om  naar  de  afspeell i jst  te  gaan  en  te

knallen tijdens je blok .

 

 

Indien  je  vragen hebt  of  graag  meer te weten komt over mij en
wat ik doe ,  kan  je  me  steeds  vinden  op  Facebook  en  Instagram .  

 

Laat  me  zeker  weten  als  je  dit  pakketje  ontvangen  hebt  en  de

meditaties  geluisterd  hebt  door  me  te taggen op social
media   (@ManoMeditatie)  of  door  me  simpelweg  een berichtje te

sturen !  

 

Hopeli jk  tot  snel ,  en  heel  veel  succes  met  de  blok !

 

 x  Manon 
 

 

https://soundcloud.com/manon-pelleriaux/sets/meditaties-tijdens-de-blok/s-KvaYuRUyo1C
https://www.facebook.com/manomeditatie/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/manomeditatie/

