NATUURGELUIDEN
Meditatie
“Nature does not hurry, yet everything is accomplished.” — Lao Tzu

Persoonlijk vind ik het heerlijk om in de natuur te mediteren. Het voelen van de
aarde onder mij, vaak met mijn rug tegen een boom, en het horen ritselen van
de bladeren in de wind, brengt mij tot een diepe ontspanning. Iedere keer
wanneer ik op deze manier mediteer, besef ik hoe onvoorwaardelijk er van mij
gehouden wordt. Moeder Natuur vraagt mij namelijk niet wie ik ben, hoeveel
geld ik verdien, of wat mijn plannen voor de toekomst zijn. Zij IS gewoon, en
plaatsnemen in het rijk van Moeder Natuur betekent dat je gewoon kunt ZIJN.

Echter.

Als je in een stad woont, of als je dagelijkse schema meestal waanzinnig druk is, of
als de gedachte om met je kont op een stuk grond te zitten je gewoon niet
aanspreekt, dan is bovenstaande beschrijving misschien niet zo (gemakkelijk) voor
jou. Wat niet noodzakelijkerwijs betekent dat je je niet aangetrokken voelt tot zo'n
ervaring. Mits het niet zo ver weg was of je er geen vuile handen voor zou hoeven
krijgen...

Onder andere om die redenen heb ik een korte (5 minuten!) meditatie van
natuurgeluiden gemaakt.

Een meditatie om te beluisteren waar je ook bent, die in ieder schema past (maak
het alsjeblieft passend — je verdient een pauze van vijf minuten!), en die je handen
schoon houdt ;-)

HOE PAS JE DEZE
MEDITATIE TOE
Als je niet zeker weet hoe te beginnen met mediteren, raad ik je aan de
PDF 'Hoe mediteer je' te lezen (te downloaden op de pagina
socialmediashaman.com/downloads-nl/meditaties). Er staat niet hoe het
'hoort' in die tekst, alleen wat praktische informatie en methoden om het
mediteren voor jezelf te ontdekken.

Verder kun je de onderstaande beschrijving meenemen ter inspiratie:

De meditatie begint met een roodborstje die je 's ochtends begroet.
Meer vogels doen mee, evenals het geluid van de zee op de achtergrond.
Dan neemt de zee het over, met grote golven die in de verte breken en kleinere
golven die zachtjes op het strand klotsen.
De middag gaat verder met dat geluid in de verte, terwijl het verandert in de wind
die door de bomen waait — vergezeld van vogelgezang.
Dit concert van vogels, wind en bomen leidt je naar een afsluitende
avondwandeling.
Geniet ervan!
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