Bewustwording Praktijk Jij bent Oké

5-4-3-2-1

De 5-4-3-2-1 Oefening is een
oefening in bewustwording met als
resultaat aanwezig komen op de
plek waar je bent, zoals je bent.
Er zijn verschillende variaties van deze
oefening die zowel in de Mindfulness als
psychotherapie wordt gebruikt.
Hij gaat uit van onze vijf zintuigen.
De uitnodiging is om zonder te
oordelen, te erkennen wat je ziet,
wat je voelt, wat je hoort, wat je
ruikt en wat je proeft en jezelf
daarin verwelkomt, zonder te
oordelen.

Je begint met verstillen en bewust
worden van je ademhaling.
Er wordt je niet gevraagd iets aan je
ademhaling te veranderen maar om je
bewust te worden van je adem zoals
deze op dit moment is.
Stel jezelf vervolgens de vraag: hoe is
het met me?
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Word je bewust van gedachten die
er zijn, van gevoelens die er zijn en
hoe je lichaam voelt, zonder
daarover te oordelen.
Met je ademhaling als veilige haven
op de achtergrond begin je
vervolgens aan deze 5-4-3-2-1
oefening.

Scrol door naar de volgende pagina’s.
Ik wens je heel veel plezier en ik vind het
leuk als je me laat weten wat je ervaring
met deze oefening is.
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5 dingen die je ziet
Kijk om je heen. Waar ben je? Benoem vijf
dingen die je ziet, hardop of in jezelf,
rustig en duidelijk, bewust van je adem op
de achtergrond.
Door te benoemen, erken je waar je bent
en kom je bewust aanwezig op de plek.
Voorbeelden: een bloem - een bij - een
vogel - gras - een boom.
Of: een computer - schilderij - boeken pen - telefoon.

ZIEN
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4 dingen die je voelt
Benoem vier dingen die je voelt, hardop of
in jezelf, rustig en duidelijk. Je ademhaling
als een veilige haven op de achtergrond,
beelden op de achtergrond.
Door te benoemen, erken je wat je op dat
moment voelt met je zintuigen.
Voorbeelden: zand - de wind door je
haren - de zon op je gezicht - de grond
waarop je zit. Of: de pen in je hand luchtstroom op je hu stoel - je voeten op
de grond.

VOELEN
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3 dingen die je hoort
Luister en benoem drie dingen die je
hoort, hardop of in jezelf, maar wel rustig
en duidelijk.
Door te benoemen erken je de geluiden
die je op dat moment hoort.
Voorbeelden: blaffende honden - verkeer wieken van de windmolen. Of: centraal
afzuigsysteem - voetstappen op de gang
- radio

HOREN
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2 dingen die je ruikt
Benoem twee dingen die je ruikt. Snuif de
geur op en benoem ze hardop, of in jezelf,
rustig en duidelijk.
Door te benoemen, erken je de geur die je
opsnuift op de plek waar je bent.
Voorbeelden: lavendel - gemaaid gras. Of:
koffie - parfum

RUIKEN
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1 ding wat je proeft
Benoem 1 ding wat je proeft, bijvoorbeeld
de smaak in je mond en benoem die
smaak hardop, of in jezelf, rustig en
duidelijk.
Door te benoemen, erken je de smaak die
je op dat moment in je mond proeft.

PROEVEN
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Verwelkom jezelf met een zachte
glimlach
Bewust van je adem
Bewust van gedachten die er zijn
Bewust van gevoelens die er zijn
Bewust van je lichaam zoals het voelt
Bewust van jezelf in de omgeving
S M I L E en ga dan weer verder met wat
je aan het doen bent of te doen hebt.

WELKOM
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