
Mindful Family

Een oefening in mindful luisteren en spreken, uit de MBSR mindfulnesstraining.

Doe deze oefening met een maatje, per telefoon of in levende lijve. Iemand uit de 
Mindful Family, of uit uit je omgeving.
  

 VOORAF:
•	 Bekijk bij voorkeur eerst uitleg in de video over Mindful Luisteren.
•	 Bepaal hoe vaak je het gaat doen, bijvoorbeeld 2 keer met een week ertussen.
•	 Je gaat zometeen om de beurt mindful luisteren en spreken
•	 Spreek af hoe lang een beurt duurt, bijvoorbeeld 5 of 7 minuten.
•	 Bepaal eventueel vooraf een onderwerp of vraag, zoals ‘hoe gaat het met je 

ouderschap’, of ‘wat gaat er goed de laatste tijd’, of ‘waar loop je in vast’. 
 
 EN DAN:

•	 In levende lijve: ga schouder aan schouder zitten met wat ruimte, in tegen-
overgestelde kijkrichting (dus 180 graden gedraaid, als de wieken van een molen). 

•	 Aan het begin van elke beurt neem je een moment de tijd om in dezijnsmodus te 
komen. Je stemt je af op je ervaring, en ankert je aandacht in het hier en nu. 

•	 De luisteraar spreekt niet en geeft geen reactie. Geen bevestiging, geen aanraking.  
De luisteraar oefent met helemaal aanwezig te zijn én met vriendelijk beschikbaar te 
zijn voor de ander, en voor wat de ander ervaart. 

•	 De luisteraar houdt de tijd in de gaten en geeft een seintje als er nog 1 minuut is. 

•	 De spreker oefent met spreken vanuit een breed bewustzijn, geankerd in het hier-
en-nu. Met aandacht niet alleen voor gedachtes, maar ook voor lichaam, gevoelens 
en neigingen. Je kunt wat je zegt op laten wellen vanuit je onbewuste, en er mogen 
zoveel stiltes vallen als er zijn. 

•	 Na het spreken mag de luisteraar kort delen wat het luisteren met hem of haar deed. 
Inhoudelijke reacties over het verhaal van de ander, laat je achterwege. 

•	 En dan wissel je van rol.. 
 
 ERNA:

•	 Nabespreken raad ik af. Je kunt er op een ander moment op terugkomen, als je die 
behoefte voelt. Je kunt elkaar natuurlijk wel bedanken, en erna er nog voor elkaar zijn 
op een andere manier.
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