
 

 

 

Mindful drink oefening. 

 

Mindfulness is een manier om zonder oordelen aandacht te geven aan wat je ervaart.  

Deze vorm van aandacht geven kun je heel goed toepassen om een gewicht te verliezen. Aandacht 

geven aan wat je ervaart maakt je bewuster van wat je echt nodig hebt. Wanneer je denkt honger te 

hebben kan het heel goed zijn dat je moe bent of dorst hebt. Door niet stil te staan bij wat je voelt ga 

je op de automatische piloot en geef jij je lichaam niet echt wat het nodig heeft.  Mindfulness is een 

zeer krachtig middel om in te zetten bij afvallen. Wanneer jij je bewuster wordt van wat je bij een 

gebeurtenis echt voelt of wat je denkt, kun je beter een keuze maken die uiteindelijk het gevolg 

bepaalt.  

Een oefening om aandacht te geven aan wat je ervaart is het drinken van water. 

 

*     Neem een mooi glas en vul dit met water.  

*     Zoek een rustige plek uit om te gaan zitten 

*     Zet het glas voor je neer en kijk er naar. Wat neem je waar ? 

*     Zet je voeten stevig op de grond  en ga met je aandacht naar je ademhaling.  

*    Volg je ademhaling in je eigen tempo en voel waar deze heen gaat.  

*    Neem het glas en bekijk het eens. Wat zie je? 

*    Neem een slokje en houdt dit een aantal seconden in je mond. 

*    Neem waar wat je voelt. 

*    Is het koud, lauw, zacht, fris, voel je een gevoelig plekje in je mond ? 

*   Slik het water door en voel welke weg het volgt. 

 

Neem de komende tijd eens vaker de tijd om aandacht te geven aan wat je eet en drinkt. Deze 

manier van aandacht geven maakt dat je meer aandacht gaat krijgen voor smaak, geur, temperatuur 

en textuur van je voedsel. Hierdoor kun je een betere keuze maken welk voedsel of drinken je wel of 

niet wil nemen.  

Mindful afvallen is afvallen met blijvend resultaat. 

Verandering begint met aandacht !!     Jeanne. 

http://goedgewicht.eu/mindfull-afvallen/ 
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