
L Y D I A  C A S T I G L I O N E
L e v e n s l o o p  p s y c h o l o o g

Hulpbronnen om voluit te leven en om 
aan veerkracht te winnen in die moeil i jke
momenten in het leven 

100 x
kleine mindful momenten

voor kleine mensen



Welkom
Tof dat je deze hulpbron hebt
gedownload. Ik hoop dat het je zal
uitnodigen om verwonderd het leven te
leven. Kinderen groeien immers op in
een razendsnel tempo in een
razendsnelle maatschappij. Laat onze
kinderen ons inspireren om in het
moment te leven en laten wij hen helpen
om dit welbewust en met intentie te
doen.

In deze kleine bundel vind je 100x kleine
momenten om stil te staan in een drukke
wereld. Ze lijken vanzelfsprekend, maar
dat zijn ze helaas niet. 

Mogen jullie fijn groeien in verbinding
met elkaar.    

Alle goeds,

Lydia Castiglione



Kinderen leren in een 
 razendsnel tempo en zijn
hierbij continu in interactie
met hun omgeving om
begrip te krijgen in deze
complexe wereld. Dat vraagt
heel veel energie en
inspanning. Kinderen leven
van nature meer in het
moment, maar vanaf de
leeftijd van 6 jaar komt pas
het welbewuste deel in
ontwikkeling. Net daar
zitten de nieuwe kansen
voor mindfulness. 

Waarom is mindfulness
eigenlijk belangrijk?

Mindfulness is welbewust
opmerken wat er in de binnen-
en buitenwereld leeft. Deze vorm
van intentioneel onze aandacht
richten is een vaardigheid en
helpt ons zenuwstelsel om te
kalmeren en om ervaringen te
verwerken. 

If every 8 year old in the world is taught meditation, we will eliminate
violence from the world within one generation. • Dalai Lama



De kunst van mindfulness
in het dagelijks leven

Mindfulness kan je op tal van
manieren leren. Op een
meditatiekussen, maar ook in
het dagelijks leven. Deze
bundel richt zich op dat laatste
• op die  momenten in het
dagelijks leven die vaak
vluchtig worden beleefd.
Wanneer een moment vluchtig
ervaren wordt, dan nemen we
niet de tijd om de rijkdom van
het leven zelf te beleven en te
ervaren. In een mindful
moment, creëer je diepgang
waardoor je meer  flexibel kan
omgaan met de uitdagingen
die vroeg of laat op je pad
zullen komen. 

Geen enkel mens is gespaard
van lijden. Het is een kunst om
dit lijden als informatiebron te
gebruiken om zo verder vorm
te geven aan je leven volgens
jouw bijzondere waarden. Tot
slot kan je mindfulness ook
inzetten om om te gaan met
een moeilijk moment

Ga er dus samen op uit,
ontdek, experimenteer en
vooral, geniet! 

I'm not here to teach you lessons. 
Life will teach you lessons 

and I'm here to support you. 

Ik adem en weet dat ik adem



100x MINDFUL MOMENTEN 

1. voel je adem in je buik 
2. hoor de geluiden rondom jou
3. voel de kriebels in je lichaam
4. hoor de stilte tussen geluiden
5. voel de stilte tussen een uit- en inademing
6. voel je zitvlak op je stoel
7. voel je schouders terwijl je ademt
8. kijk naar de beweging van de bladeren in de boom
9. voel het water als je doucht
10. voel waar je mouwen je lichaam raken
11. ruik aan bloemen
12. proef de thee
13. voel je hart als je een spelletje speelt
14. voel je pen tussen je vingers als je schrijft
15. hoor hoe de leerkracht schrijft met krijt / stift op het bord
16. merk alle groene kleuren op
17. voel hoe je jezelf krabt als je jeuk hebt
18. voel je voeten in contact met de grond
19. merk een lief gebaar op
20. geef een naam aan je gevoel 
21. kijk naar stam van een boom
22. proef je eten
23. voel je vingers als je je schoenen knoopt
24. voel je boekentas op je rug
25. voel je hart als je "dankjewel" zegt
26. geef jezelf een dikke knuffel
27. voel je hart als je een compliment krijgt
28. luister naar de geluiden van je huisdier
29. merk je lichaam op als je speelt op de speelplaats
30. voel de wind in je gezicht



31. voel je lievelingsknuffel in je armen
32. luister naar stille natuurgeluiden
33. voel je voeten op de grond als je stapt
34. voel je hart als je zegt "ik mag er zijn"
35. voel de bubbels in bad
36. proef je tandpasta
37. luister naar de stem van iemand waarvan je houdt
38. merk het 'nee' gevoel op 
39. voel je lichaam bij jouw lievelingsmuziek
40. maak een tekening van wat je leuk vond vandaag
50. ruik de douchegel
51. voel je hart als je een complimentje geeft 
52. knuffel je huisdier/mama/papa
53. ruik aan je eten
54. voel je lichaam als je tv kijkt of een boek leest 
55. voel je hart als je zegt "ik ben veilig"
57. schrijf een lieve brief naar je beste vriend(in)
58. voel je hart als je deur open houdt voor iemand 
59. voel de tintelingen in je handen
60. zit even stil op je lievelingsplekje
61. merk je gevoel op als je "sorry" zegt
62. hoor hoe de deur open en toe gaat
63. kijk naar een steen dat je aandacht trekt 
64. merk alle ronde vormen op
65. voel je beenspieren als je fietst 
66. hoor hoe geluiden komen en weer verdwijnen
67. kijk naar je eten
68. merk op als je zin hebt om te bewegen 
69. luister naar drukke stadsgeluiden
70. merk op hoe je kaken op en neer bewegen als je eet



80. voel je adem als je bang bent
81. voel je hart als je zegt "van proberen kan ik leren"
82. voel waar je lichaam contact met jouw bed als je ligt
82. hoor je eigen voetstappen 
83. voel de deurknop als je naar buiten gaat
84. hoor hoe je kauwt op je eten
85. hoor je adem
86. voel je adem als je boos bent
87. merk blije mensen op
88. som 10 dingen op waar je dankbaar voor bent
89. voel het water als je je handen wast
90. kijk naar de weerspiegeling in je thee
91. voel de zon op je gelaat
92. voel je neusgaten terwijl je ademt
93. voel het gras onder je voeten
94. voel je adem als je verdrietig bent
95. voel je borstkast terwijl je ademt
96. merk de voordeuren op als je huizen voorbij rijdt
97. kijk naar je lievelingsknuffel
98. voel de aarde/zand in je handen
99. voel de regen op je gezicht
100. voel dat je leeft
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Kan ik je nog
verder op weg
helpen?

Lydia is levensloop psycholoog en

meditatieteacher. Ze is erg betrokken op thema's 

 zoals het bio-psycho-sociaal-spiritueel

welbevinden, opvoeding & bewust ouderschap,

stress & psychotrauma, mindfulness en

(zelf)compassie. Ze richt zich hierbij op de totale

levensloop van de mens, vanaf de geboorte tot in

de volwassenheid. Ze biedt in haar praktijk zowel

individuele consulten aan als (groeps)trainingen &

cursussen • online, aan huis en in de natuur.

Meer info • www.lydia-castiglione.be


