
Zijnsmeditatie start op 31 oktober in de Jordaan! 

 

 

 

Wil je vrijheid en zorgeloos zijn proeven en de hectiek van je 

dagelijkse geest laten rusten? 

Wil je leren mediteren? Dan is Zijnsmeditatie iets voor jou! 

 

Hoe werk ik? 

Je leert stil te staan precies bij hoe het is. Dat raakt je en brengt je op een respectvolle 

en harts-volle manier dicht bij jezelf. Je gaat wennen als je dit vaak doet en je dagelijkse 

manier van ‘zijn’ wordt erdoor beïnvloed. 

 

De werking van de geest  

Door de dag heen wordt je permanent en onbewust geregeerd door zich altijd 

herhalende gewoontepatronen van je geest. Deze zijn ontstaan in je vroegste jeugd en 

je kunt er dus niets aan doen. Maar er is ook een andere manier om naar de wereld te 

kijken. Los van je gewoontepatronen. Deze manier is onbevangen en vrij, omdat je kijkt 

vanuit een oorspronkelijke dimensie, je vrije aard. Stilstaan is de eerste stap daar 

naartoe, zodat je deze aard kunt ont-dekken.  

 

Het is een opwindende, ontspannende en vaak prachtige manier van kijken, ook omdat 

het je hart spontaan opent. Je kunt het vergelijken met de onbevangen blik van een 

kind. 

 

En soms is het niet leuk, als je bijvoorbeeld ervaart dat je eigenlijk verdrietig bent of 

eenzaam of anderszins. Want gevoelens die net onder de oppervlakte liggen worden 



duidelijk als je stilstaat. Maar juist door te zien en te ervaren hoe het is, zonder dat te 

(willen) veranderen ontspan je. Juist dan! De rijkdom is te vinden precies in hoe je bent. 

Er hoeft niets anders aan jou.  

 

Wat zijn de effecten van Zijnsmeditatie?  

Zijnsmeditatite ontspant, het maakt je leven mooier, je wordt er losser van en je keuzes 

kunnen helderder worden, bijvoorbeeld in wat je wel en niet wilt. Zijnsmeditatie is het 

trainen van je bewustzijns-spieren, het is spiritueel, down to earth en niet zweverig. 

Deze vorm van meditatie is (in principe) met de ogen open, dus je blijft verbonden met 

de wereld om je heen. Je verdwijnt niet in een door jou gecreëerde staat. 

 

Zijnsoriëntatie 

Zijnsmeditatie is de basis beoefening van Zijnsoriëntatie, een leer en visie die al ruim 30 

jaar vanuit de School voor Zijnsoriëntatie in Utrecht beoefend en ontwikkeld wordt. Het 

is een westers Levenskunstpad voor moderne mensen, dat diep beïnvloed is door het 

tibetaans Boeddhisme en de westerse psychotherapie. 

 

Hoe mediteren we?  

Ik werk met zitmeditatie, eenvoudige visualisatie, staande meditatie, 

energie-versterkende oefeningen en soms met lichaamswerk. Ieders niveau is welkom. 

 

Wie ben ik?  

Mijn naam is Juliette Bonarius. Ik ben Zijnsgeorienteerd leraar en coach. De 6-jarige 

opleiding hiervoor heb ik onlangs aan de School voor Zijnsorientatie afgesloten. Ik heb 

een coachpraktijk in Uden en in Amsterdam.  

 

Via de contactpagina op deze site kun je je opgeven voor de les.  

Heb je behoefte aan meer informatie, dan kun je me altijd mailen of bellen 

(contactpagina).  

 

Wanneer: Iedere dinsdag, start op 31 oktober en loopt door  

tot 19 december (8x) van 20.50-21.50 uur  

Waar: Anjeliersstraat 89-hs, Amsterdam Full Circle Studio  

Onkosten: €108 (proefles €13,50)  

Aanmelden: info@eengelukkigmens.nl 

 

 

 

Je bent van harte welkom! 
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