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De kracht van het NU

Wie is Bettina? 

Mijn naam is Bettina Kegels, al vanaf kind kwam ik tot het besef dat we ons geluk zelf kunnen
maken. 
Daarom studeerde ik emotiemanagement , mindfulness based cognitieve therapie, EFT
therapie, hartcoherentie, hypnotherapie en gezondheids-detoxcoach. Ik ben oud leerling
van de vipassana en heb de zazen beoefend.

Ik ben de oprichtster van het Zen centrum en van de Leef Voluit Community  en ik ben
geboeid hoe onze diepste onbewuste patronen onze zelfontwikkeling, gezondheid en
innerlijke vrede in de weg staan.

Mijn specialisatie is mindfulness, meditatie en bewustzijnscoaching met een spe ciale
belangstelling voor zelfkennis, spiritualiteit, hier en nu, bewustwording en de kracht van
onze geest.

Met veel liefde, passie en zorgvuldigheid heb ik  deze persoonlijke 40 lessen voor je gemaakt.
Ik heb niet alle wijsheid in pacht, maar ik heb mijn best gedaan. 

Hopelijk haal je er aantal waardevolle inzichten uit ;)
Het grootste gedeelte van de mensen zijn niet bewust bezig met hun eigen persoonlijke
ontwikkeling, jij wel, anders had was je niet gestart met deze 40 lessen. Dikke proficiat :-)

 Ik kan me goed voorstellen dat veel mensen door deze lessen heen gaan om te kijken of ze het
“eens” of “oneens” zijn, maar aub doe het met een open geest :-).
Ik zou zeggen, geniet ervan en laat me weten welke welke inzichten het meeste met jou
resoneert en waarom!
 
Al meer dan tien jaar heb ik me verdiept in het boek de "Kracht van het nu" en gebruik ik zijn
kennis om op die manier zelf tot inzichten te komen.
 Ik geloof dat jij dat ook kan. 

Vandaar deze 40 lessen. 
Graag wil ik vanuit mijn levens- en werkervaring, o.a. als trainer en coach, jullie gids en
inspiratiebron zijn.

Liefs Bettina  
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De kracht van het NU

Ik wil je bedanken dat je de tijd vrijmaakt om deel te nemen aan deze 40 lessen. 
Van harte gefeliciteerd met jouw beslissing om te groeien en je bewustzijn te
verruimen.

Het leven is erg druk en we begrijpen uiteraard dat het soms moeilijk kan zijn tijd
vrij te maken. 
Toch zijn de oefeningen een essentieel onderdeel van deze training. 

En – zoals ze zeggen – oefening baart kunst.

Blijf je problemen hebben met het vinden van tijd, vraag je dan af of het geen
kwestie van prioriteit en bereidheid is. 

Wat wil je echt bereiken?

Geduldig zijn en doorzetten 

Het is net als tuinieren: eerst verzorg je de grond, vervolgens plant je het zaadje, 
je geeft het water en meststof en dan zie je het groeien. 

Eerst een scheutje, dat uiteindelijk uitgroeit tot een mooie plant. 
Wees dus geduldig met jezelf en blijf volharden. Het resultaat volgt zeker.

Dit is een reis die we samen maken: jij, ik en de andere deelnemers.

Je bent niet alleen in deze reis. We kennen allemaal goede en slechte momenten,
vreugde en pijn. We zijn allemaal mensen en kunnen daarin steun vinden bij  elkaar.

Laten we nu samen aan deze mooie reis beginnen.



_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Je hebt de stap gezet om deze 40 lessen te volgen , en hoogst

waarschijnlijk niet zomaar. 

 

Schrijf voor jezelf hieronder even op waarom je deze lessen gaat volgen

en welk resultaat je voor ogen hebt. 

Jouw verwachtingen en motivatie 
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Waarom volg je deze 40 lessen? 

Wat wil je bereiken met deze lessen? 

De kracht van het NU



Bepaal een vast tijdstip op de dag en zorg ervoor dat niemand je kan storen.

Zet je gsm op stil.

Bij zonsopgang is het ideale moment, maar in principe kan je mediteren op elk

moment van de  dag.

Zorg dat je op een aangename plaats mediteert, zodat je je op je gemak voelt.    

De temperatuur moet aangenaam aanvoelen.

Je zal mediteren misschien automatisch associëren met de lotus-houding.

Deze is echter geen vereiste. Je kan ook op een stoel zitten. Gebruik echter niet

je bed. De kans is groot dat je dan in slaap valt. 

De kleding moet niet strak zitten en best in natuurlijke materialen.

Mediteer steeds met een rechte rug en  nek. 

Hier enkele tips voor jouw meditaties. 

Je gaat elke week een nieuwe meditatie krijgen, die je elke dag kan beoefenen 

 tijdens die week. Om je te motiveren elke dag tijd te maken voor de meditatie, kan je

op elke pagina een check zetten bij je meditatie van die week . 

Op het einde van je boek zou elke pagina er zo uit zien:

 

Veel succes! 

Liefs, Bettina!

Tips om te mediteren

De kracht van het NU

Meditatie van de dag
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De kracht van het NU

Dag 1
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 1  
Begin naar de stem in je hoofd te luisteren, zo vaak als je kunt. 
Besteed vooral aandacht aan zich herhalende gedachtepatronen, de oude
grammofoonplaten die misschien al jaren in je hoofd zijn afgedraaid.

Dat bedoelt Tolle met "de denker waarnemen", wat een andere manier is om te
zeggen: luister naar de stem in je hoofd, wees daar als toeziende aanwezigheid.

Je kunt een vast moment nemen, een bepaalde situatie of gewoon door de dag
heen. Uiteindelijk zal het jezelf observeren een tweede natuur worden.Je kunt je
ervaring verdiepen door bijvoorbeeld een tekening te maken, een gedicht, je
ervaringen uit te schrijven.

Wat heb je vandaag ervaren? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Meditatie van dag 1:  



Ongeacht hoe goed of slecht het na de vorige les ging, ga verder met het luisteren
naar je gedachten. 
Word je bewust van de ruimte; je 'Ik' voorbij al deze gedachten.

Wanneer je 'Bent' en niet meer dwangmatig 'Denkt', verliezen jouw gedachten de
macht die ze over je hebben. Je zal merken dat je je niet meer met deze gedachte
identificeert. Er komt een pauze in je denken; je stroom aan gedachten houdt even
op en je ervaart een moment van 'niet-denken'.

De momenten van 'niet-denken' zullen kort zijn, maar worden met oefening steeds
langer.  

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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De kracht van het NU

Dag 2 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 2  

Merk op de momenten van niet denken? 

Meditatie van dag 2: 



Wees vandaag  met je volle aandacht bij een routinehandeling. 
Wanneer je aardappelen schilt voor het avondeten bijvoorbeeld, of enkele
documenten kopieert voor je baas.

En probeer je aandacht er zo lang mogelijk bij te houden, zonder aan iets anders te
denken.Het doel is dat je je leert concentreren op het Nu. 
Zo kan je die eindeloze stroom aan gedachten onderbreken.Doe dit zo vaak je kan.
Koppel het bijvoorbeeld aan bepaalde taken. En wissel na een tijd af.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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De kracht van het NU

Dag 3 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 3  

Gebruik je zintuigen:
Wat zie je?  
Wat ruik je? 
Wat voel je? 

Meditatie van dag 3: 



Observeer hoe je lichaam reageert bij bepaalde emoties, zowel positieve en
negatieve emoties.

Doe dit zo vaak je kan. Maak er eventueel een vast moment van je dag voor vrij. 
Als je wil, kan je de oefening verdiepen door observaties neer te schrijven of er
tekeningen bij te maken.

_______________________________________________
_______________________________________________

12

De kracht van het NU

Dag 4 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 4  

Stel jezelf de volgende vragen: 

Hoe voel je die emotie? 

Waar in je lichaam voel je die emotie? 
In je keel, buik, hoofd...  

_______________________________________________
_______________________________________________

Meditatie van dag 4: 



Probeer in je dagdagelijkse leven  'regenbuimomenten' te herkennen en vervolgens
het Nu te accepteren. Observeer hoe het voelt als dit lukt, en wat het verschil is
wanneer het niet lukt.

_______________________________________________
_______________________________________________
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De kracht van het NU

Dag 5 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 5  

Stel jezelf de volgende vragen: 

Wanneer heb je het moeilijk iets te accepteren? 

Hoe kan je werken aan dit te accepteren? 

_______________________________________________
_______________________________________________

Ben je aanwezig in het nu, of ben je aan het fantaseren over verleden/toekomst?  

_______________________________________________
_______________________________________________

Meditatie van dag 5: 



Ga op zoek naar je eigen pijnlichaam, word je er bewust van. 
Aanvaard het bestaan van dit pijnlichaam. 

Observeer het, voel het, maar ga er niet over nadenken, ga het niet verder voeden. 
Wees een toeschouwer die waarneemt wat er binnen in je gebeurt.Dit kan best
confronterend zijn maar als je erin slaagt is het een heel bevrijdende ervaring.
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De kracht van het NU

Dag 6 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 6  

Stel jezelf de volgende vragen: 

Ben je zeker dat je aan alles denkt en niets naar achteren in je hoofd schuift?  

_______________________________________________
_______________________________________________

Als je denkt aan pijnlijke zaken uit het verleden, wat komt er dan in je op? 

_______________________________________________
_______________________________________________

Durf alle gedachten te accepteren en aanvaard het.  

Meditatie van dag 6: 



Iedereen is wel eens defensief. Probeer jezelf hierin te observeren. 
Door deze observatie te maken kan je je identificatie met het patroon doorbreken.
Het kan je helpen om dit even op te schrijven wanneer het gebeurt, zo zal je er nog
bewust van worden!

15

De kracht van het NU

Dag 7 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 7  

Stel jezelf de volgende vragen: 

Wat geeft je het gevoel dat je jezelf moet verdedigen?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Wanneer vertoon jij defensief gedrag? Zit er een patroon in? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Meditatie van dag 7: 



Probeer uit te zoeken of je jezelf identificeert met een probleem. 
Heb jij een bepaald soort verhaal dat je steeds in nieuwe variaties vertelt?
Misschien vind je het wel moeilijk om dit voor jezelf uit te zoeken. 
Vraag eventueel raad bij je vrienden en familie. 
Misschien kunnen zij je hier wel op antwoorden?Vel geen oordeel over het
antwoord op deze vraag. 
Doe deze oefening zoals altijd met begrip en liefde voor jezelf.
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De kracht van het NU

Dag 8 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 8  

Stel jezelf de volgende vragen: 
Als je aan jezelf denkt, welke 5 woorden komen er in je op? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Als je jezelf moet voorstellen, welk verhaal vertel je dan?  

_______________________________________________

Achterhaal nu voor jezelf of dit problematisch is of niet, en probeer te bedenken
hoe dit anders kan.  

Meditatie van dag 8: 



Probeer zo vaak mogelijk bewust uit de toekomst of het verleden te stappen. Vaak
zijn we hier zonder dat we er ons bewust van zijn over aan het nadenken. Keer
terug naar het Nu.
Dit wil niet zeggen dat er geen ruimte meer mag zijn voor je gedachten. Nee, de
gedachten dienen zich enkel in het Nu te bevinden. 

Komt er toch een gedachte bij je op, kijk er dan naar, observeer je reactie en voel je
emoties. Ga er niet over oordelen en laat je er niet door meeslepen.

17

De kracht van het NU

Dag 9 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 9  

Stop jezelf tijdens het denken: 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Probeer tijdens je denken even een moment in te lassen voor een feedback: waar
dacht ik aan?  

Bedenk voor jezelf waar je vandaag aan dacht, en probeer meer te werken naar het
NU.  

Meditatie van dag 9: 



Enkele nieuwe tips voor tijdens de meditaties deze week. 
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De kracht van het NU

Dag 10 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 10  

Denk tijdens de meditaties aan het volgende: 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Welke invloed heeft psychologische tijd in je leven? 

Ben je vaak aanwezig in het Nu of probeer je steeds ergens anders te geraken? 
Is wat je doet een middel tot een doel? 

Wil je steeds beter te worden, ligt geluk steeds buiten bereik of in kortstondige
genoegens? 

Heb je een partner nodig om je leven zin te geven?

Meditatie van dag 10: 



Je leven is het Nu. Mediteer hierover. Vernauw je leven tot het Nu. 
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De kracht van het NU

Dag 11 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 11  

Denk tijdens de meditatie aan het volgende: 

Meditatie van dag 11: 

Kan je daar een probleem terugvinden? 
Heb je echt Nu een probleem of pas over een half uur?

Wanneer het verschil tussen je levenssituatie en je leven duidelijk zijn, dan kan je
overschakelen op de volgende oefening. Deze tweede oefening helpt je om die
nauwe doorgang naar het Nu terug te vinden door je te focussen op je lichaam.

Extra oefening dag 11  
Wees je bewust van je zintuigen. Oordeel nergens over, wees je er enkel van
bewust. Gebruik dit bewustzijn om het Nu binnen te gaan.

Stel jezelf de volgende vragen: 
Wat gebeurt er rond je? 
Wat hoor je? 
Wat voel je? 

_______________________________________________
_______________________________________________



Door problemen te creëren, creëer je pijn. Maak voor jezelf de keuze om geen pijn
meer te veroorzaken voor jezelf. Schep geen problemen meer. Uiteraard zullen er
zich dingen voordoen, maar ga je er niet mee identificeren. Accepteer wat er
gebeurt en besef dat dat je levenssituatie is, niet je leven zelf. Word je bewust van
je eigen conditioneringen en maak de keuze om hier vanaf te stappen.
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De kracht van het NU

Dag 12 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 12  

Stel jezelf de volgende vragen: 

Meditatie van dag 12: 

Hebben de problemen een impact op mij? 

Wat ben ik zonder die problemen? 

_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
Je zal merken dat je nog steeds jezelf bent zonder die problemen, en dat deze niet
moeten bepalen wie je bent of hoe je je voelt.  



Stel je minstens één keer per dag de vraag hoe je je voelt bij je handelingen. Voel
je je licht en ongedwongen? Is er vreugde bij wat je doet?  Maak er eventueel een
vast moment van je dag voor vrij.  Als je wil, kan je de oefening verdiepen door
observaties neer te schrijven of er tekeningen bij te maken.
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De kracht van het NU

Dag 13 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 13  

Schrijf hieronder neer welke handelingen je deed en
voor welk gevoel ze zorgden.  

Meditatie van dag 13: 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



Een oefening rond zelfobservatie. Hou je mentaal-emotionele toestand zoveel
mogelijk in de gaten. Probeer er een gewoonte van te maken.
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De kracht van het NU

Dag 14 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 14  

Stel jezelf de volgende vragen: 

Meditatie van dag 14: 

Heb je last van onvrede? Van spanning? Voel je je op je gemak?

Indien je negatieve ervaringen hebt - hoe klein ze ook zijn - stel jezelf dan de vraag
wat er in je omgaat. Neem de tijd om inwaarts te kijken en jezelf te observeren
alvorens de vraag te beantwoorden. 

In welk opzicht ben je het leven aan het ontwijken. Hoe ben je uit het Nu gestapt?

Je innerlijke is de primaire werkelijkheid, alles buiten je is secundair. Als hoe jij je
binnenin voelt goed is, dan zal alles buiten je eenvoudigweg volgen.

Stel jezelf de volgende vragen: 

_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________



Neem de tijd om extra stil te staan bij het moment en het Zijn. Voel je eigen
aanwezigheid in het moment. Probeer het verleden zoveel mogelijk te mijden en
haal het enkel aan wanneer het echt absoluut noodzakelijk is.
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De kracht van het NU

Dag 15 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 15 

Stel jezelf de volgende vragen: 

Meditatie van dag 15: 

Waar ben ik nu mee bezig? 

Welke gedachten brengen me naar het verleden/toekomst, heb ik die gedachten
nodig?  

Keer terug naar je ademhaling. Voel je eigen energie. Voel hoe je adem in en uit je
lichaam vloeit. Wees je opnieuw bewust van het moment. Het moment is het enige
in je leven dat belangrijk is, niet de verwachtingen van je verstand. Stel jezelf de
vraag of er iets verkeerd is aan het moment. Zijn er problemen die zich in het
moment voordoen?

_______________________________________________

Extra oefening dag 15 

_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________



Probeer je op ieder moment van de dag bewust te zijn van je emoties, je reacties,
je gedrag, stemmingen, angsten, onmiddellijke verlangens, enz. 

Probeer je bewustzijn hierrond te verbreden en versterken. Leer jezelf beter
kennen.
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De kracht van het NU

Dag 16 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 16 

Stel jezelf de volgende vragen: 

Meditatie van dag 16: 

Kies een moment in de dag uit om even te reflecteren over je emoties. 
Wat maakte je mee? Waarom reageerde je op een bepaalde manier?
Hoe voelde je er toen bij en hoe voel je je er ondertussen over? 
(Waarom) is dat verschillend?   

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



Sluit je ogen. Vraag jezelf het volgende: 'Ik vraag me af wat mijn volgende
gedachte zal zijn.' Wees alert en wacht op die volgende gedachte. 
Als de oefening goed lukt, dan zal je verbaasd staan van hoelang je die alerte
houding kan volhouden. Je bevindt je comfortabel in het Nu.
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De kracht van het NU

Dag 17 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 17 

Meditatie van dag 17: 

Extra oefening dag 17 
Kom je deze week in een situatie terecht waarin je moet/mag wachten, herhaal dan
de eerste oefening. Wees je bewust van jezelf. Neem jezelf waar. Probeer jezelf
stevig in het Nu te plaatsen en geniet ervan.

Het kan helpen als je voor deze oefening een wandeling gaat maken in de natuur of
even de tijd neemt om in een park op een bank te gaan zitten. Wees aanwezig in
het moment. Als je een vogel hoort, luister er dan naar, zonder na te denken, te
oordelen, hypotheses te maken, enz. Alleen maar luisteren. 

Buiten al het uiterlijk schoon is er ook een veel diepere, veel fundamentelere kern
van schoonheid. Ze is er als jij aanwezig bent om ernaar te kijken. Zou deze
innerlijke schoonheid hetzelfde kunnen zijn als jouw aanwezigheid? Is de kern er
ook wanneer jij er zelf niet bent? Probeer dit voor jezelf te ontdekken.

Extra oefening dag 17 

Extra oefening dag 17 



Je lichaam reageert op je emoties en zo kan je ze voelen. Het omvat eveneens je
levensenergie. Probeer je deze week zo vaak mogelijk bewust te zijn van je
innerlijk energieveld. Deze lichaamsbewustzijn zorgt ervoor dat je in het Nu
verankerd wordt. Het houdt je in de rol van toeschouwer.
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De kracht van het NU

Dag 18 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 18 

Stel jezelf de volgende vragen: 

Meditatie van dag 18: 

Hoe kan ik mijn verstand losmaken van mijn denken en in het Nu aanwezig zijn? 

 

Wat gebeurt er als ik mijn gedachten loslaat en enkel focus op de energie die ik
voel? 

 

_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________



Probeer vandaag ten volle van je meditatie te genieten. Schrijf hieronder op hoe je
je nadien voelde, wat de meditatie met je deed en wat je leerde over jezelf.  
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Dag 19 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 19 

Meditatie van dag 19: 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



Probeer je op alle momenten van de dag bewust te zijn van je innerlijke lichaam.
Leer jezelf om niet steeds voor 100 procent aandachtig te zijn naar de
buitenwereld toe en met je verstand. Geef steeds een deel van je aandacht aan je
innerlijke lichaam.
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De kracht van het NU

Dag 20 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 20 

Stel jezelf de volgende vragen: 

Meditatie van dag 20: 

Dacht ik vandaag genoeg aan mezelf en niet aan alles rondom me?

_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________

Welke emoties laat ik toe en welke verdring ik?

Kan ik aandacht voor het innerlijke lichaam hebben en mij bewust voelen in het
moment?

Als je antwoord op deze vraag 'nee' is, probeer dan zeker de meditatie op de
website van vandaag.



Vandaag focussen we opnieuw op je innerlijke lichaam. Ik weet dat je gedachten
nu bij deze les zijn, maar daar stopt je aandacht niet. Je bent je ongetwijfeld
bewust van je omgeving, of je het warm of koud hebt, wat je gedachten nog anders
denken... We gaan dat vandaag niet uitsluiten, maar wel proberen ook plaats te
maken voor ons innerlijke lichaam.  

29

De kracht van het NU

Dag 21 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 21 

Stel jezelf de volgende vragen: 

Meditatie van dag 21: 

_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Waar gaan je gedachten naartoe? 

Probeer je lichaam nu als één energieveld te voelen. Je hele lichaam wordt één met
je geest. Probeer dit mee te pakken na deze les. Blijf je concentreren waar je mee
bezig bent, maar blijf in connectie met je innerlijke. Evalueer even hoe goed dit lukt
elke dag.  

Eerlijk: waar is je aandacht op dit, onmiddellijk moment? 



Vandaag doen we een oefeningen om ons lichaam te overspoelen met bewustzijn.
Je kan best een moment uitkiezen wanneer je echt tot rust bent gekomen. Ik vind
de ochtend of de avond vlak voor het slapengaan ideaal. Kies vooral jou moment.  
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Dag 22 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 22 

Doe mee met de volgende stappen: 

Meditatie van dag 22: 

_______________________________________________
_______________________________________________

Schrijf hieronder je bedenkingen op. 

Leg je op je rug en doe je ogen dicht. Richt je aandacht naar je lichaamsdelen. Sta
bij ieder lichaamsdeel afzonderlijk zo'n vijftien seconden stil. Voel de levensenergie
die ze bevatten.

Als je alle lichaamsdelen hebt doorlopen, stuur dan je aandacht een paar keer door
je lichaam. Het gaat als het ware als een golf op en neer je lichaam. Doe dit voor
ongeveer een minuut.

Als laatste richt je je aandacht op je innerlijke lichaam. Voel het als één geheel, als
één energieveld. Wees hier voor enkele minuten intens aanwezig.



Uiteraard hebben we doorheen de dag ons verstand nodig voor allerlei redenen.
Telkens wanneer het noodzakelijk is om te denken, doe dit dan in harmonie met je
innerlijke lichaam. Het bewustzijn dat je hebt vergaart, het bewustzijn waarbij
denken niet noodzakelijk is, geeft je de mogelijkheid om creatief om te gaan met je
denken. Heb je een vraagstuk of een probleem dat een oplossing nodig heeft, en is
daarbij ruimte voor creativiteit, dan kan het helpen om je even volledig op je
innerlijke lichaam te richten. Dit momentje van rust en stilte verfrist en verheldert
het denken.
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Dag 23 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 23 

Stel jezelf de volgende vragen: 

Meditatie van dag 23: 

_______________________________________________
_______________________________________________

Aan welk vraagstuk of probleem dacht je bij het lezen van de opdracht hierboven?  

Wat gebeurt er als je het probleem benadert vanuit je innerlijke lichaam en je focus
legt op het NU?  

_______________________________________________
_______________________________________________



De oefening van deze les is een meditatieoefening. Tolle omschrijft ze op pagina
115 van het boek 'De Kracht van het Nu'.

Ik geloof dat jij die meditatie tot een goed eind kan brengen.  
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Dag 24 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 24 

Schrijf je bedenkingen over je meditatie hieronder neer.  

Meditatie van dag 24: 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



Vandaag geen oefening, wel enkele soetra's die je kunnen helpen in je dag. Vergeet
zeker niet de meditatie te doen vandaag. 
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Dag 25 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 25 

Enkele soetra's

Meditatie van dag 25: 

Je kan innerlijke stilte gelijk stellen met uiterlijke stilte, waarbij omgevingslawaai
gelijk staat aan ons onophoudelijke denken. Wanneer het om je heen stil is, luister
er dan naar. Wees je bewust van deze stilte en merk op dat ze ook een innerlijke
stilte aanmoedigt. Wanneer je naar de stilte luistert, dan zal je automatisch niet
meer denken.
Observeer de bloemen en planten en merk op hoe diep geworteld ze zijn, hoe stil.
Leer van de natuur. Laat ze je tonen wat innerlijke stilte is.

Uiterlijke stilte is behulpzaam maar geen noodzaak om innerlijke stilte te vinden.
Zoek naar de stilte onder al het rumoer. Hier kan je de ruimte van zuivere
gewaarwording terugvinden. Dit is het bewustzijn zelf.

Wat roept deze soetra bij je op?  

_______________________________________________
_______________________________________________



Plotse, storende geluiden zijn net hetzelfde als gedachten. Ze eisen je aandacht
op maar je kan zelf beslissen om ze die aandacht niet te geven. Door het storende
geluid te accepteren aanvaard je het moment zoals het is. Zo kan je innerlijke stilte
vinden.
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Dag 26 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 26 

Extra oefening dag 26

Meditatie van dag 26: 

_______________________________________________
_______________________________________________

Welke geluiden eisen jouw aandacht, terwijl je ze de aandacht niet moet geven?  

Wees opmerkzaam voor de pauzes om je heen. Spendeer aandacht aan de pauze
tussen muzieknoten, de pauze tussen gedachten, de pauzes die vallen in
gesprekken, het moment van stilte tussen het in- en uitademen. Deze pauzes
transporteren je bewustzijn naar een vormeloze dimensie. Je bewustzijn wordt
zuiver.

_______________________________________________
_______________________________________________

Welke pauzes vielen je vandaag op? 



Neem de tijd om je bewust te worden van de ruimte om je heen. 
Heb je het moeilijk om in je living aandacht te besteden aan het Niets, ga dan
eventueel sterrenkijken. 
Laat op je inwerken hoe eindeloos het heelal is, hoe uitgestrekt. 
Laat jezelf voelen hoe leeg dit heelal is, hoeveel stilte er heerst. 
Ervaar hoe deze leegte en deze stilte zich ook in jou bevinden.
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Dag 27
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 27 

Stel jezelf de volgende vragen: 

Meditatie van dag 27: 

_______________________________________________
_______________________________________________

Op welke plaats kan ik het best aandacht geven aan het Niets?  

Hoe geraak ik best in het Niets?  

_______________________________________________
_______________________________________________
Probeer niet op te geven als je merkt dat je gedachten blijven overheersen. Zoek
naar plaatsen of manieren hoe jij tot het niets kan komen. 



Zoals je geleerd hebt te stoppen jezelf te veroordelen, zo kan je ook leren te
stoppen met het veroordelen van anderen. In een volwaardige relatie kan je je
partner volledig aanvaarden zoals hij/zij is. Je wil hem/haar niet veranderen. Oefen
het volledig aanvaarden van de ander met je partner en/of een naaste vriend(in).
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Dag 28
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 28 

Stel de volgende vragen: 

Meditatie van dag 28: 

_______________________________________________
_______________________________________________

Zijn de veroordelingen die ik heb over mijn partner/vriend(in) overheersend?  

Maken de ergernissen de persoon een slechte persoon of maakt het hem net meer
mens?  

_______________________________________________
_______________________________________________
Probeer de ergernissen los te laten, niet te benoemen en de focussen op het goede
dat je met die persoon hebt. Er is echt wel een reden waarom deze persoon in je
leven is.  



Keer jezelf inwaarts en neem jezelf waar. Ga op zoek naar die gevoelens die je
steeds weer onderdrukt. Is er woede, onbehagen, irritatie, jaloezie, pijn, enz.?
Oordeel niet maar wees blij dat deze gevoelens vrijkomen. Zo kunnen ze immers
ook vrijgelaten worden. Je kan ervan verlost worden. Neem de emoties waar. Erken
hun aanwezigheid. Laat een stille, innerlijke ruimte ontstaan waar je deze emoties
met liefde kan omhelzen. 
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Dag 29
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 29 

Stel de volgende vragen: 

Meditatie van dag 29: 

_______________________________________________
_______________________________________________

Welke emoties zitten in mijn diepste binnenste? Waarop krop ik ze daar op?  

Hoe voel je je wanneer die emoties de vrije weg krijgen en je ze probeert niet te
veroordelen?  

_______________________________________________
_______________________________________________
Laat de emoties toe. Hoe moeilijk het ook is ze toe te laten, voel hoe goed het doet
wanneer ze niet meer vastzitten in je binnenste.  



Communicatie is belangrijk in deze wereld. Leer jezelf om je gevoelens op een
zodanige manier te uiten dat je hier niemand anders de schuld van geeft. Het is
eveneens belangrijk dat je open bent in je communicatie en dus de neiging tot een
defensieve houding onderdrukt. Besef dat wanneer je jezelf probeert te verdedigen,
wanneer je iemand wil aanvallen of wanneer je geneigd bent om iemand te
beschuldigen, je ego aan het werk is. Ga hier bewust tegenin en geef ruimte aan
zowel je gesprekspartner als jezelf.
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Dag 30 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 30 

Stel de volgende vragen: 

Meditatie van dag 30: 

_______________________________________________
_______________________________________________

Wanneer durft jouw ego het al eens over te nemen? 

Kan ik een manier zoeken om even na te denken voor ik mijn ego het laat
overnemen?  

_______________________________________________
_______________________________________________



Neem jezelf waar op die momenten waarop je de bestaande situatie wel en niet
kan aanvaarden. 
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Dag 31 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 31 

Let op de volgende dingen:

Meditatie van dag 31: 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Ervaar de verschillen die optreden in je gemoed en je lichaam. 

Soms kan de erkenning van het verzet tegen de situatie er al voor zorgen dat je erin
slaagt deze alsnog te aanvaarden. (Hoe) merk jij het verzet vaak op? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



Heb aandacht voor je levensdrama. Merk op wanneer je je hierin laat meeslepen.
Wanneer je stopt met je te verzetten tegen de werkelijkheid zal je al snel
welbehagen ervaren, evenals lichtheid en genade. Deze gevoelens staan dan los
van de situatie om je heen. Je draagt ze met je mee.
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Dag 32 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 32 

Stel jezelf de volgende vragen: 

Meditatie van dag 32: 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Wanneer laat ik levensdrama de overhand nemen?  

Hoe kan ik ervoor zorgen dat het drama geen drama is, of het toch geen overhand
meer moet nemen?  

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



Observeer hoe een dier of een plant het leven aanvaart hoe het is. Zij gaan zich
immers niet afvragen hoe het beter kan. Leer zo over Zijn, over echt jezelf zijn.
Leer ook hoe zij sterven eveneens aanvaarden als een deel van hun leven. Wees,
net als hen, niet bang voor de dood. Het is veel effectiever om aan ons innerlijke
te werken en zo de wereld om ons heen te zien veranderen.
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Dag 33 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 33 

Meditatie van dag 33: 

Extra oefening dag 33 
Wees je bewust van elk moment waarop je negatieve gedachten en/of gevoelens
hebt. Gebruik deze gewaarwordingen als waarschuwingen. Ze laten je immers
weten dat je in je hoofd terecht gekomen bent en uit het Nu bent gestapt. Erken de
gevoelens/gedachten en center jezelf vervolgens weer in het Nu.

Experimenteer met alternatieven voor het laten varen van negatieve gedachten.
Zo kan je jezelf ook inbeelden dat de uiterlijke oorzaak van je negativiteit jou niet
kan zien. Je bent er onzichtbaar voor geworden.

Visualiseer jezelf als een volledig transparant wezen. Je hebt geen massief
lichaam meer. Laat vervolgens alle geluid, alle externe prikkels, door je heen
zweven. Je hebt geen lichaam meer dus ze kunnen zich ook niet in je vastzetten.
Je innerlijk is volledig vrij.

Extra oefening dag 33 

Extra oefening dag 33 



Deze oefening is een zeer krachtige - zelfs één van de krachtigste - spirituele
oefening. We gaan mediteren over sterfelijkheid, inclusief die van jezelf. 

We noemen deze oefening 'Sterven voordat je sterft'.

Neem het idee van sterfelijkheid in je op en mediteer hierover. 
Dring echt door tot in de kern van de zaak. Wanneer je sterft valt je stoffelijke
lichaam uit elkaar. Het bestaat niet meer. Ook je gedachten en denkpatronen
verdwijnen uit deze wereld. Maar jij bent er nog. Alles wat Is zal niet sterven. Alles
wat sterft, zijn de illusies, vormen en namen.
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Dag 34 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 34 

Reflecteer hieronder over je meditatie:

Meditatie van dag 34: 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



Probeer iedere keer dat je in een onplezierige of onaangename situatie terecht
komt (het begint plots te regenen of de vergadering loopt niet zoals gewenst) het
moment los te laten en je over te geven aan wat er gebeurt. Probeer je niet te
verzetten tegen de realiteit. Accepteer de situatie, maar stel jezelf de vraag hoe je
ze actief kan verbeteren of veranderen. Neem actie in plaats van jezelf vast te
zetten in de gedachten over hoe fout het wel niet gaat.
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Dag 35 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 35 

Extra oefening dag 35

Meditatie van dag 35: 

Hoe kan jij het moment beter loslaten? 

_______________________________________________
_______________________________________________

Wanneer je tot de conclusie komt dat je de situatie niet actief kan veranderen en je
er ook niet uit kan ontsnappen, neem dan van de gelegenheid gebruik om nog
dieper in het Nu door te dringen. Geef jezelf volledig over aan de situatie en dring
diep door in het Zijn.

Waar ervaar je moeilijkheden in loslaten? 
_______________________________________________
_______________________________________________



Erken dat er verzet is. Wees je bewust van het proces en hoe je verstand dit verzet
creëert. Merk op welke etiketten je verstand plakt op de situatie en de betrokken
personen. Voel je eigen emoties in dit moment. Wanneer je jezelf volledig
waarneemt, zal je al snel merken dat al die gedachten nergens toe dienen. Door je
bewust te worden van het verzet kan je het teniet doen. Je kan zo loslaten en jezelf
opnieuw in het Nu plaatsen.
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Dag 36 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 36 

Stel jezelf deze vragen:

Meditatie van dag 36: 

Wat moet je loslaten om tot jouw ideale wereld te komen?  

_______________________________________________
_______________________________________________
Rond welke zaken creëert je verstand het meeste verzet?  

Hoe kan je dat verzet aanpakken? 

_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________



Oefen in het 'nee' zeggen vanuit inzicht in plaats van simpelweg te reageren.
Maak de ontkenning niet-reactief en houd ze vrij van alle negativiteit. Zo kan je
voorkomen dat je verder lijden veroorzaakt. Merk je dat dit niet zal lukken, verander
dan de situatie zodat je dit wel kan, of vermijd de situatie in zijn geheel door ervan
weg te wandelen.
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Dag 37 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 37 

Extra oefening dag 37 

Meditatie van dag 37: 

Wanneer kan je beter nee zeggen, maar heb je er moeite mee?  

Observeer je eigen gedrag wanneer je in een discussie terecht komt. Observeer
hoe je defensief kan worden bij een aanval op je standpunt, en hoe je agressief
gedrag kan gaan vertonen wanneer je de ander zijn standpunt zelf aanvalt. Deze
emoties zijn het gevolg van je ego. Maak je hieruit los door de situatie - en het
bestaan van een andere opinie - te aanvaarden. Verdedig je standpunt zonder je
ego erbij te betrekken.

_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Waar komt je ego naar boven, zijn er specifieke onderwerpen die een trigger zijn? 



Vandaag een oefening die je hopelijk niet vandaag moet maken. Je kan de
oefening best uitvoeren als je ziek bent. Maak dan vandaag zeker genoeg tijd voor
de meditatie.  

Laat alle mentale etiketten die bij een ziekte horen vallen - de vooroordelen, de
benaming van de ziekte, de symptomen die je zou moeten hebben. Dit reduceert je
ziekte tot je lijden. Aanvaard dit lijden, geef jezelf eraan over. Gebruik je lijden om
jezelf in het Nu te plaatsen en de verlichting te bereiken. 

46

De kracht van het NU

Dag 38 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 38 

Stel jezelf deze vragen:

Meditatie van dag 38: 

Welke etiketten hoor ik, welke kloppen?

Hoe kan jij je lijden aanvaarden? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________



Geef je over aan het moment. Aanvaard wat is en dat je het niet ongedaan kan
maken. Het is er immers al. Houd deze staat van aanvaarding vol en je zal geen
negativiteit meer creëren. Je zal geen ongeluk meer voelen en je zal niet meer
lijden.
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Dag 39 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 39 

Extra oefening dag 39

Meditatie van dag 39: 

Wanneer je je niet kan neerleggen bij de uiterlijke toestand, aanvaard dan je
innerlijke toestand. Maak ruimte voor de pijn die je voelt, voor je verdriet, je angst,
je eenzaamheid. Stap in de rol van waarnemer zonder er een oordeel over te vellen.
Merk hoe je overgave aan het lijden ervoor zorgt dat dit zich verandert in vrede.

Schrijf hier je gedachten neer. 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



Geen oefening vandaag. Jij bent namelijk klaar met je reis. Jij hebt dit zo goed
gedaan. Vergeet je meditatie niet nog één keer te doen. Je mag en kan deze
meditatie altijd blijven doen, ook na de 40 dagen. 

Jij zal wel gemerkt hebben welke zaken je de laatste 40 dagen geholpen hebben
tot een betere versie van jezelf te komen. Sommige oefeningen werkten, andere
hoofdstukken sloegen dan weer echt aan. Doe iets met die zaken die aansloegen,
en vergeet ze nu niet. 

Door verder te blijven oefenen kan je je aanwezigheid in het Nu en je bewustzijn
nog meer versterken.  
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Dag 40 
Datum:________________

Veel succes vandaag!  

Liefs, Bettina 

Oefening dag 40 

Meditatie van dag 40: 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Schrijf hier je hoogtepunten van de afgelopen 40 dagen neer. 



De kracht van het NU

Graag willen we vanuit onze levens- en werkervaring, o.a. als trainer en
coach, jullie gids en inspiratiebron zijn.
 

Veel succes en wees gelukkig! 

Be Happy, 

Bettina en het Leef Voluit team
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Ik hoop van harte dat je door deze 40 lessen meer inzichten hebt
gekregen.

Zit je nog met concrete vragen, neem dan zeker even contact op of
schrijf je dan in voor één van de online of offline cursussen.

Je geluk ligt in je eigen handen!

Ontdek meer voor trainingen en coaching op:

 
www.bettinakegels.com


