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In 3 stappen meer ontspanning in je 
dagelijks leven 

+ 
Beeldende oefeningen ter verdieping 



Oefening 3 

Kijk met aandacht 

Weet jij nog wat je allemaal hebt gezien en bent tegengekomen opweg 

naar je werk, huis, supermarkt of waar je nu ook bent? Ook al is het 

dezelfde route die we altijd nemen komt het vaak voor dat we niet meer 

echt zien wat we tegenkomen. We kennen de route al door en door. We 

gaan eraan voorbij. Met ons hoofd vaak vol met gedachten die niks te 

maken hebben met dit moment. Maar elke dag is weer anders dan die 

daarvoor. 

Beeldende oefening ter verdieping 

Oefening 4: Teken dit voorwerp zo gedetailleerd mogelijk na. En nee, het 

hoeft niet perfect! Verval niet in automatisme van wat je al weet maar let 

op verhoudingen zoals je het NU ziet. Niemand hoeft het te zien, het is 

puur voor jezelf. 

Succes! 

Oefening 3: verwonderend waarnemen: 

Neem tijdens een wandeling eens iets kleins mee. Een blaadje, een 

steen, het maakt niet uit. Of als dat niet kan gewoon iets kleins wat nu bij 

je in de buurt is. 

En probeer eens dit voorwerp te bekijken alsof je het nog nooit gezien 

hebt. Met verwondering, zoals een kind dat de wereld aan het ontdekken 

is. Probeer je aandacht voor minstens 5 minuten bij dit voorwerp te 

houden. Kijk hoe het eruit ziet. Niet van wat je al weet hoe bijvoorbeeld 

een blaadje eruit ziet, maar hoe ziet DIT blaadje eruit. Kijk naar het 

geheel en kijk naar de details. Kijk naar de kleuren, vormen, grootte, enz. 

Wat je kan helpen is doen alsof je het voorwerp aan iemand die blind is 

omschrijft. 

Vervolgens kan je jezelf vragen gaan stellen. Waarom heeft het deze 

vorm? Van welk materiaal is het gemaakt? Waar is het ontstaan? Heeft de 

naam van het voorwerp een bepaalde betekenis?


