
 

Mediteren 

kun je leren 

 
 
 

 

Meditatietraining voor beginners 
 

Wanneer  : eerste avond op maandag 10 oktober 
Hoe laat    : van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 ) 
Waar    : Pax Christi kerk, Reigerlaan 51,Vlaardingen 
Meer info  : zie achterkant van deze flyer 
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Veel beginners willen gaan mediteren om stress te verminderen, het lichaam 
te ontspannen, de concentratie te vergroten, piekergedachten los te leren 
laten, beter te slapen, gelukkiger te worden, dichter bij hun gevoel te komen of 
meer innerlijke rust te ervaren. Wat daarbij extra motiveert is dat veel van de 
voordelen die aan meditatie worden toegeschreven wetenschappelijk 
onderbouwd zijn en dat meditatie ook in het reguliere medische circuit in de 
cognitieve psychologie veelvuldig wordt ingezet. 
 
Er zijn ontzettend veel soorten meditatie, maar in de basis komen ze allemaal 
op hetzelfde neer. Meer bewustwording en controle over de gedachten in je 
hoofd. Je aandacht in het hier en nu houden. Op zoek gaan naar wie je diep 
van binnen bent. Of je dat nu staand, liggend, zittend of lopend doet maakt 
zeker in het begin niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat je comfortabel wordt 
met de oefeningen en dat je een routine voor jezelf creëert. 
 
Mediteren kan veel voor je betekenen. Spanning en stress kun je er mee te lijf 
gaan en het kan je leven op vele manieren positief veranderen. Bovendien kun 
je met meditatie niet alleen stress, spanning en ongemak beter leren managen, 
maar als je meditatie op de juiste wijze inzet en toepast ook de bron ervan 
mee overstijgen.  
Dit zal je helpen om in het dagelijks leven meer in harmonie en vrede te leven. 
 
Vier avonden meditatietraining voor beginners,  
begeleid door pater Avin Kunnekkadan, svd  
Deze trainingsavonden staan open voor iedereen! U bent van harte welkom. 
 
Eerste avond: Maandagavond 10 oktober  
van 20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). 
Bij voldoende belangstelling worden de volgende avonden in onderling 
overleg afgesproken. 
 
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres:  
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl  (vermelden:mediteren kun je 
leren), óf via de intekenformulieren in de hal van de H.Lucas- of Pax 
Christikerk. 
 
Heeft u vragen over mediteren of over de meditatietraining in de Pax Christi? 
Neem gerust contact op met pater Avin Kunnekkadan via: ispavin@gmail.com 
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