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GROEPSMEDITATIE  
Elke woensdag om 19:30

Soms denken we dat meditatie enkel voor 
‘’spirituele mensen’’ is weggelegd. Dit is naar mijn 
idee (en ervaring) regelrechte onzin. Meditatie is 
voor iedereen! En nog fijner, je kan het toepassen 
wanneer jij wil! Daarbij is meditatie bevorderend 
voor alle gebieden: fysiek, emotioneel, mentaal en 
spiritueel. 

Groepsmeditatie is iets zeer speciaals, omdat je 
gezamenlijk tot een hoge(re) trilling komt en 
iedereen daarvan mee kan genieten. 

Dit kan sneller leiden tot vermindering of genezing 
van allerlei klachten. Tevens kan het diepe inzichten 
geven en je bewustzijnsniveau verhogen. Om maar 
wat van de voordelen op te noemen.. 

Meditatie is voor een lange tijd flink onderschat. 
Tegenwoordig wordt het steeds meer normaal en zelfs 
geadviseerd en toegepast bij professionele (reguliere) 
hulpverlening en in het bedrijfsleven. 

Sterker nog, ondertussen hebben verschillende 
wetenschappelijke onderzoeken al de positieve en 
gezondheidsbevorderende effecten aangetoond van 
meditatie.

Soms denken we ook dat mediteren iets moeilijks is 
en dat het veel tijd kost om te leren. Persoonlijk 
denk ik dat de meeste mensen er moeilijker over 
denken dan dat het is. Let maar op, je hebt het zo 
onder de knieën ;) al snel kan je genieten van de 
mooie resultaten!

Moeilijk?Voor wie?

Het werkt!De voordelen!
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PRAKTISCHE INFO

Je bent op geen enkele manier verplicht om te 
komen. ‘’Vrijheid blijheid’’ is het uitgangspunt van de 
groepsmeditatie-avond. Kom simpelweg gewoon 
wanneer jij zin hebt er je er goed bij voelt. 

Een losse les is € 10 of je kan een strippenkaart aanschaffen 
voor vijf (€ 45) of tien lessen (€ 80).

Aanmelden voor groepsmeditaties verloopt via Facebook events via 
pagina Liefde is de les. Voor het aanschaffen van een strippenkaart of 
een losse les kan je mij benaderen op locatie of via de website. 

Enkele punten die van belang zijn voordat je gaat 
deelnemen aan de groepsmeditatie: 

1) draag comfortabele en geen knellende kleding;
2) niet eten een uur á anderhalf uur van te voren;
3) aub geen deodorant of parfum opdoen van te 

voren. 

Iedereen heeft zijn/ haar persoonlijke redenen om 
deel te nemen aan de groepsmeditatie. Besef dat 
we allemaal een uniek pad bewandelen en toon 
daarom aub respect en compassie voor elkaar.

Het is belangrijk dat we een vertrouwde omgeving 
creëren waarin we onszelf kunnen zijn en we elkaar 
niet veroordelen.

Tijdens de groepsmeditatie zijn er stoelen 
beschikbaar om op te zitten. Deze vorm van 
meditatie raad ik persoonlijk aan. Mocht je liever 
zitten op bijvoorbeeld een kussen, mat of kleed dan 
ben je daar geheel vrij in. Echter dien je dit dan wel 
zelf mee te nemen.

Meditatiemethode?Verplicht?

EthiekStukje voorbereiding

Mediteren is een serieus onderwerp. Logisch ook, 
want je gaat onder andere jezelf dieper onderzoeken 
en dat kan confronterend zijn. 

Maar vergeet aub ook niet te genieten lieve mensen! 

Geniet onder andere van de energieën die je mogelijk 
gaat voelen, de rust, de helderheid, van de inzichten 
die je opdoet en de samenhorigheid.

Het adres is Takkebijsters 72 in Breda. 
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. 

Mijn praktijk is gevestigd in het pand van Black & 
White KAFE. Bij binnenkomst zie je aan je 
rechterzijde verwijzingen naar ruimtes. 

Mijn ruimte is gelegen op de begane grond en is 
business unit 0.5.

RouteplannerHeb plezier!


