
MARTIAL MINDFULNESS 

Het doel van Martial Mindfulness is om via 
het beoefenen van martial arts de 

verbintenis tussen lichaam en geest 
te versterken, de fysieke en mentale 

weerbaarheid te verhogen en condities
 te scheppen om in volle aandacht 

in het hier en nu te zijn.

Bij Martial Mindfulness beogen we om op 
een vriendelijke en niet-veroordelende 

manier aandacht te schenken aan onze 
mentale en fysieke gewaarwordingen. 

We gebruiken hierbij het bewegende
lichaam als instrument om de beweging 

in onze geest te leren kennen. 

Dit doen we door te observeren, de intentie 
op te merken, aandacht te trainen, inzicht 
te krijgen en mededogen te ontwikkelen.

OBSERVEREN
Afremmen, stoppen, gewaarworden

INTENTIE 
Merk op waar, wanneer en hoe de beweging begint

AANDACHT 
Signalerende, oriënterende en uitvoerende aandacht 

Vertraag of stop helemaal met bewegen 
en observeer je mentale en fysieke 
gewaarwordingen.

Breng je aandacht naar de intentie om te 
bewegen. Kijk of het je lukt om je mentale 
gewaarwordingen te ontdekken die 
betrekking hebben op het besluit om te 
bewegen.      

Het cerebellum  1  (kleine hersenen) zorgt er o.a. voor dat je hersenen informatie 
krijgen over de timing en opvolging van gebeurtenissen. Deze informatie is 
belangrijk voor het plannen en ordenen van gedachten, spraak en motoriek. 
Remmingsprocessen vinden voornamelijk plaats in de rechterhersenhelft  2 . 
Door je motorische remming te trainen, zorgen de verbindingen in je hersenen 
ervoor dat er ook een extra impuls wordt gegeven op de momenten dat je je 
gedachten of je emoties een halt wilt toeroepen.

Verplaats, na het opmerken van de intentie,
je aandacht naar het uitvoeren van de 
beweging. Oefen met het versmallen en 
verbreden van je aandacht.

Tijdens onze beoefening richten we ons op de beslissing  A  om te bewegen, de 
zich ontplooiende intentie  B  en het concrete uitvoeren  C  van de beweging. Deze 
processen spelen zich af in de voorste hersendelen  3 , de motorische  4   5  en 
somatosensorische  6  cortex. Hier worden boodschappen van en naar het 
lichaam gestuurd met gegevens over de veranderende gewaarwordingen tijdens 
het bewegen.

De voorste hersendelen zijn betrokken bij bewuste processen als denken, taal- en 
rekenfuncties. 
De premotorische cortex is een deel van de hersenen, dat betrokken is bij de 
voorbereiding van bewegingen. Taak-gerelateerde informatie wordt door de 
premotorische cortex doorgegeven aan de primaire motorische cortex, die zorgt 
voor de uitvoering van de beweging.
De somatosensorische cortex is verantwoordelijk voor het gevoel van tast van je 
lichaam. Dit gebied wordt actief wanneer je iets aanraakt (dit wordt mechanoceptie 
genoemd), in je hand snijdt (nociceptie), of wanneer je iets heel kouds of warms 
raakt (thermoceptie). 

cerebellum1

2 rechterhersenhelft

INZICHT

MEDEDOGEN

INTENTIE

WEERBAARHEID ZELFVERDEDIGING

OBSERVEREN AANDACHT

Wanneer we gespannen of emotioneel zijn, wordt ons limbische systeem  7  geactiveerd. 
Het limbisch systeem is betrokken bij emotie en motivatie. Emotioneel gedrag wordt hier 
geïnitieerd. Door spanning en stress zorgt het limbisch systeem ervoor dat we in een 
stand komen van vechten, vluchten of bevriezen. Hierdoor kunnen we ons niet meer 
goed focussen op het hier en nu.

Met aandachtstraining kunnen we de voorste hersendelen  3  die intensieve verbinding 
met het limbische systeem hebben, efficiënter laten werken. Doordat we prikkels leren 
onderdrukken of afwijzen wanneer we ze niet nodig hebben, zijn we in staat om beter te 
functioneren tijdens spanning of emoties.

Onze hersenen verwerken de intentie om te bewegen zo’n 500-2000 milliseconden 
eerder dan dat we ons van de feitelijke beweging bewust worden. Dit maakt het 
mogelijk om de beweging te corrigeren nog voordat deze is begonnen.

Vanuit de psychologie kennen we drie 
soorten aandacht:

Signalerende aandacht 
wordt ingeschakeld wanneer iets onze 

aandacht trekt (b.v. een geluid).

Een verbale instructie 
wordt gegeven. 

We focussen ons op de 
te maken beweging en 

gaan tot uitvoering over.

We laten de gemaakte 
beweging in het verleden 
achter en richten ons op 
de volgende beweging.

Bij de uitvoerende aandacht 
nemen we de controle over onze 
aandacht en de huidige ervaring. 
Dit betekent dat we onze focus 

op iets loslaten en bewust 
verplaatsen naar iets anders.

Oriënterende aandacht 
wordt ingeschakeld wanneer we 

ons richtten op één ding en 
andere dingen buitensluiten.

INZICHT
Mentale processen; gedachten, emoties, gewoontes

MEDEDOGEN
In contact blijven, omarmen, vriendelijkheid 

Als je afgeleid, gefrustreerd of geëmotioneerd 
raakt, voel dan wat het met je doet en benoem 
het. Herken je gedrag, laat het los en breng je 
aandacht terug naar je lichaam.

Binnen martial arts gebruiken we interne en externe afleiding om lichaam en 
geest te trainen. Dit doen we door onszelf en ons gedrag te observeren 
waardoor we het leren kennen.
 
Als je gevoelens omzet in woorden, vermindert de respons van je emotionele 
systeem. Door je gewaar te worden van mentale en fysieke sensaties en 
oordelen te zien en te benoemen, leer je jouw eigen mentale en fysieke 
patronen herkennen. Hierdoor kun je bewustere keuzes maken, zullen emoties 
minder grip op je krijgen en kun je oude en ongewenste gewoontes veranderen. 
Het is hierbij van belang om je emoties vriendelijk te omarmen in plaats van ze 
te onderdrukken of te negeren.

Mededogen is niet hetzelfde als medelijden. Bij mededogen gaat het om 
vriendelijk en zonder oordeel te leren kijken naar wat er gebeurt. Zowel naar 
jezelf als bij een ander. 

Tijdens het trainen leren we om positieve en negatieve fysieke en mentale 
ervaringen in onszelf en met anderen te accepteren. Door in contact te blijven 
met ons lichaam en te oefenen in het omarmen van gedachten, gevoelens en 
emoties, kunnen we onze angsten en onzekerheden beter beheersen en meer 
ontspannen in het leven staan.

Blijf in contact met jezelf en met de ander 
en oordeel niet over wat er gebeurt. Als je 
vriendelijk blijft, wordt het makkelijker om 
terug te keren naar het nu.

Wordt gewaar van 
de sensaties.

Als het je afleidt,
benoem de afleiding.

Omarm het, 
laat het los 

en ga verder.
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Fase 1: De voorste hersenendelen 
besluiten tot bewegen.

Fase 2: De premotorische cortex zorgt 
voor de intentie om te bewegen.

Fase 3: De primaire motorische cortex 
stuurt de opdracht om te bewegen 
door het ruggenmerg naar de spieren.
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ONTSPANNEN GESPANNEN NA AANDACHTSTRAINING
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MARTIAL MINDFULNESS
Mindfulness is the goal of martial arts and combat is a side effect. 
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