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Ben je eraan toe om van het gebaande pad te stappen en jouw
eigen weg te volgen? Vanuit wie jij van nature bent. Ga dan (mee)
de natuur in voor een BUITENgewone afspraak met jezelf.
Met deze buitenoefening kun je meer verdieping geven aan jouw
wandeling in de natuur. De oefening kun je alleen doen of met
een klein groepje.
Zin om op ontdekking te gaan? Met een open blik en vertrouwen.
Vertraag en verstil. Durf te dwalen en vindt nieuwe wegen. Jouw
eigen weg. Met je intuïtie als innerlijk kompas.
Ik wens je veel plezier!
Brenda Boele

'In elke wandeling in de natuur zal je meer
ontvangen dan je zoekt'. - John Muir

Inspiratie heb ik opgedaan vanuit mijn eigen ervaringen en door het lezen van
verschillende boeken. Onder andere boeken over Shinrin-Yoku. Dit begrip komt uit Japan
en betekent letterlijk bosbaden.
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Voorbereiding
Kies een natuurgebied uit. Zelf hou ik enorm van het bos. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt trouwens dat bomen en
planten verschillende etherische stoffen produceren. Deze
stoffen hebben een positief effect op ons autonome
zenuwstelsel. Het verlaagt de bloeddruk en versterkt het
immuunsysteem.
Kleed je goed aan als het de natuur in gaat. Kleding die passend
is bij het weer.
Neem eventueel een thermosfles mee met thee en een gezonde
snack.
In de lente en zomer adviseer ik je extra op te letten op teken.
Hou hier rekening mee met je kleding en check jezelf bij
thuiskomt.
Neem een matje mee of iets anders waar je op kunt zitten.
Ook kun je een boekje meenemen waar je inzichten in kunt
opschrijven.
Laat je telefoon thuis of zet het op vliegtuigstand. Neem de tijd.
Verwacht niets en sta open voor alles.
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Start van de wandeling
Je hebt tijd vrijgemaakt, een lekker thee'tje mee, wandelschoenen
aangetrokken. Kortom, klaar voor je wandeling. Deze wandeling zal
je helpen te ontspannen. Eenmaal begonnen met lopen merk je
wellicht dat er nog allerlei gedachten door je hoofd schieten.
Misschien herken je het wel? Gedachten hebben we allemaal. De
hele dag door. Het volgende kan je helpen om wat meer te landen
en aan te komen in het moment. Met beide voeten op de grond.
Merk je ademhaling op. Adem een paar keer diep in het uit. Bij
iedere inademing laat je de frisse lucht je longen opvullen. Bij iedere
uitademing laat je los wat jou nu niet meer dient. Je hoeft niet te
weten wat het is.
Voel bij iedere stap hoe je voeten de grond raken. Jij bent hier. In
gedachten kun je het bos (of de plek waar je bent) begroeten. Met
een open en vriendelijke houding. Als je het prettig vindt kun je het
bos vragen je te verwelkomen en te beschermen tijdens je
wandeling. Doe dit in stilte. Bijvoorbeeld door een rustige plek te
zoeken en daar even stil te staan of te zitten.
Heb je behoefte om nog meer te verstillen, check dan de
wandelmeditatie op de volgende pagina.
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Wandelmeditatie
Ik nodig je uit om aan te komen in het moment. Je bewust te
worden van jezelf en de wereld om je heen.
Pak een punt voor je terwijl je loopt en voel het ritme van je pas.
Merk je ademhaling op en laat je ademhaling de basis vormen van
je wandeling. Dit doe je door er met je aandacht steeds weer naar
terug te gaan. Voel dat je via je neus frisse lucht inademt. Je longen
vult en bij iedere uitademing je lichaam weer verlaat.
Je hoeft het alleen maar op te merken. Zonder er iets aan te
veranderen.
Wees je bewust van ieder stap die je zet. Je voetzolen die de grond
raken.
Merk ook je tempo op. Hoe zou het zijn om je looptempo te
vertragen of wellicht juist te versnellen? En terwijl je hier zo loopt
met je ademhaling als basis van je wandeling, word je bewust van
de wereld om je heen.
Wat hoor je? Welke geluidenmerk je op? Geluiden die je ver buiten
jezelf hoort. Geluid dat je juist dichtbij jezelf hoort. Of bijvoorbeeld
het bloed dat je hoort suizen in je oren.
Wat proef je? Welke smaak/smaken, proef je in je mond?
Wat ruik je? Als je via je neus inademt, welke geuren ruik je dan?
Wat voel je? Welke lichamelijke sensaties merk je op? Warmte?
Kou? Voel je wellicht ergens spanning?
Voel je de lucht die je huid raakt? Neem je tijd om het te
observeren. Kijk vervolgens om je heen. Wat zie je? Waar wordt je
aandacht naartoe getrokken? Je kunt nu je wandeling voortzetten
met je ademhaling als basis. Ook kun je experimenteren door met
je aandacht naar één bepaald zintuig te gaan.Je gehoor, je zicht,
tast......

VOLG JE EIGEN NATUUR

Add a little bit of body text
5

Maak een stilleven
Misschien heb je op dit moment een vraag of houdt een thema uit
je leven je bezig. Een andere manier om hier meer inzicht in te
krijgen, is door je onderbewustzijn aan te spreken. Dit kun je onder
andere doen door een stilleven te maken. Er zijn nog veel meer
oefeningen die je kunt doen. Dit is een suggestie.
Wandel naar een plek waar jij je prettig voelt. Laat je moeiteloos
leiden door je gevoel. Je hoeft het niet te weten waarom. Met het
maken van een stilleven verzamel je voorwerpen uit de natuur.
Gebruik alleen 'materiaal' wat op de grond ligt. Hou bomen en
planten in tact.
Kijk om je heen en vindt een voorwerp dat symbool staat voor jou.
Waar wordt je aandacht als vanzelf naartoe getrokken? Pak dit
voorwerp en leg dit als eerste in je stilleven.
Vervolgens kun je andere voorwerpen zoeken. Voorwerpen waar
jouw aandacht naartoe getrokken wordt. Gebruik hierbij je gevoel.
Leg alle voorwerpen in je stilleven. Kijk er nog eens naar. Ligt alles
voor jou gevoel goed? Wil je nog iets aanpassen?
Neem vervolgens een beetje afstand. Wat valt je als eerste op? Wat
zegt dit beeld jou? Welk gevoel geeft het jou?
Waar ligt je stilleven? Hoe ziet de plek eruit? Is er een omlijsting?
Wat valt je nog meer op? Qua licht, kleuren, vorm, textuur, afstand
tussen de verschillende voorwerpen. Waar zou dit symbool voor
kunnen staan? Wat komt als vanzelf omhoog? Misschien zijn het
nog flarden? Neem je tijd om het op je in te laten werken. Misschien
wil je iets opschrijven? Ook als je het niet weet, is het oké. Soms
vallen de kwartjes wat later. Je kunt een foto maken van je stilleven.
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Maak een stilleven; de afronding
Als je merkt dat het genoeg is, rond je het af. Dit doe je door de
voorwerpen weer terug te leggen op de plek waar je het gevonden
hebt. De intentie waarmee je dit doet is dat het voorwerp weer
hetgeen is wat het daarvoor ook was.
Als alle voorwerpen weer op de oorspronkelijke plek liggen, bedank
je de plek.
Na deze oefening kun je nog genieten van je wandeling in stilte. Zo
lang en kort als je zelf wil. Wellicht komt er nog iets verrassends op
je pad.
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Tot slot
Dit waren mijn suggesties om je wandeling nog meer te verdiepen
en wellicht tot nieuwe inzichten c.q. antwoorden te komen. Wat het
je ook brengt, weet dat je door de natuur in te gaan je jezelf een
cadeau hebt gegeven. Je komt hiermee weer in contact met je
ware natuur en herstelt je natuurlijke verbinding. We staan niet los
van de natuur. We zijn onderdeel van de natuur. Onderdeel van een
groter geheel. Een levensweb. Alles is met alles verbonden.
Wil je meer inspiratie of heb je behoeft om deel te nemen aan meer
georganiseerde activiteiten? Ik bied Nature Walks, driedaagse miniavonturen en individuele buitencoaching. Mijn activiteiten zijn altijd
in ontwikkeling. Ontwikkelen, vernieuwen en afwisselen zit mijn
mijn eigen natuur.
Kijk voor meer informatie op www.brendaboele.nl.

Brenda Boele

