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VOORDELEN AUTISME BIJ MEDITATIE

 Intense prikkelwaarneming = focuspunt

 Detailwaarneming = opgaan in moment

 Rijke fantasie = visualisatie

 Creativiteit = abstractie begrijpen

 Accuratesse = testen/tweaken



WAAROM MEDITATIE?

Quote van;

Victor Frankl

Neuroloog

Bron: Bron: Bron: Bron: 
https://www.youtube.com/watch?v=aAVPDYhW_nw&t=2s

“Between stimulus and response, there

is a space. In that space is our power to

choose our response. In our response 

lies our growth and our freedom.”



WAAROM LICHAAMSMEDITATIE?

 Waarom alleen hersenen gebruiken?

 Ontspanning trainen

 Ontspanning = incasseringsvermogen

 Ontspannen lichaam, ontspannen geest

 Aandacht naar binnen goed voor prikkelfilter

 Lichaam = gevoelsdomein reguleren

 Link tussen organen/emoties



LICHAAMS-UITDRUKKINGEN

 Je hart luchten

 Iets op je lever hebben

 Ergens mee in je maag zitten

 Vlinders in je buik

 Dat gaat door merg en been



ORGANEN EN EMOTIES IN TCM

ORGAANORGAANORGAANORGAAN EMOTIEEMOTIEEMOTIEEMOTIE

HART VERDRIET/LIEFDE

LEVER BOOSHEID/FRUSTRATIE

MAAG JE ZORGEN MAKEN

ONDERBUIK VREUGDE/VITALITEIT



HOE?

Bron: Bron: Bron: Bron: MingyurMingyurMingyurMingyur RinpocheRinpocheRinpocheRinpoche, master of , master of , master of , master of tibetantibetantibetantibetan buddhismbuddhismbuddhismbuddhism
https://www.youtube.com/watch?v=lt9OcLynjwEhttps://www.youtube.com/watch?v=lt9OcLynjwEhttps://www.youtube.com/watch?v=lt9OcLynjwEhttps://www.youtube.com/watch?v=lt9OcLynjwE



HOE?

 Aandacht volgt zintuigen, brein volgt aandacht

 Regelmatig (min. 3x per week)

 Aandachtig en geduldig

 Rechtop zittend/staand

 O.b.v. eigen ervaring

 Bewustwording is een werkwoord

 Zorg voor momenten van bezinning



ONTSPANNINGSOEFENING



PRAKTISCHE TOEPASSINGEN

Makkelijker pauzeren tussen stimuli/reactie 

Geeft ruimte voor b.v.;

 Samenvatten

 Non-verbaal gedrag bevragen

 Fijne emoties oproepen bij ongemak

 Emoties “onderscheppen” en neutraal 

benoemen



PRAKTISCHE TOEPASSINGEN

Traumaverwerking 

(training & begeleiding noodzakelijk)

 Ontspanning

 Herbeleven/uiten, emotie toelaten

 Angst voor opgekropte emoties

 Ontspanning/confrontatie afwisselen

 Verwerken en reden hervinden



METHODES

 Body scan 

 Progressive muscle relaxation

 Autogene training

 Langzame Yoga, b.v. Yin Yoga

 Qi Gong, b.v. Chi Neng Qi Gong

 Healing Tao 



BRONNEN

 The Perception Trainers, Youtube, Afspeellijst 

Emotional mastery
https://www.youtube.com/channel/UCpJgJR2GCrNjMTPtVZAHGKg

 Healing Tao Instructeur R.P. Hageman, Avanturijn

Utrecht
https://www.avanturijn.nl/

 Monica A. Frank, Cognitief gedragstherapeute en tai 

chi beoefenaar

https://www.excelatlife.com/downloads/stress/autogenics.htm



VRAGEN?


