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Stil worden van binnen als collega’s 

als bijen om je heen zoemen en je 

werk gisteren af had moeten zijn. 

Dat is best lastig. Meditatiegoeroe 

davidji lukt het om in werkelijk álle 

omstandigheden te mediteren - 

dus zeker ook op het werk. Hij laat 

zien hoe het moet en wat voor 

moois het kan brengen, voor jezelf 

én je omgeving.

TEKST ASTRID MARIA BOSHUISEN  ILLUSTRATIES YELENA BRYKSENKOVA

Het 
betere 
werk
Mediteren 
van 9 tot 5

Wat is de beloning van mediteren op het werk?  
davidji, meditatieleraar en schrijver van naslagwerk 
'De geheimen van meditatie' aarzelt geen seconde bij 
het horen van die vraag. Hij zwaait met zijn witte krullen 
en roept met stralende blauwe ogen: “Geweldige vraag! 
Meditatie maakt je leven op alle vlakken beter, ook op 
je werk. Regelmatig mediteren herinnert je aan de stilte 
en rust van binnen, wat er ook om je heen gebeurt. 
Meditatie zorgt dat je minder snel gestrest raakt, minder 
snel iets zegt waar je later spijt van krijgt. Meestal doen 
we dingen vanuit een oude, automatische reactie. Een 
meditatie maakt een beetje ruimte van binnen, een 
plek van waaruit je niet meer onbewust, maar bewust 
gaat reageren. Dat maakt je creatiever, energieker en 
vindingrijker.” Het klinkt heel aantrekkelijk. En als je 
ziet hoe ontspannen en enthousiast davidji is, geloof 
je hem ook meteen. Voor dit interview op een super 
drukke trainingsdag heeft hij tijd vrijgemaakt die  
hij eigenlijk helemaal niet heeft - dat kan alleen het 
resultaat zijn van een klein meditatiewonder.  
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Maar hoe vind je de tijd en ruimte voor een meditatie 
op een drukke werkdag als je nog geen expert bent zo-
als davidji? En denken je collega’s niet dat je stapelgek 
bent, als je tien minuten naar een mandala op je beeld-
scherm gaat zitten staren? Davidji: “De truc is niet om 
zo- en zoveel tijd aan meditatie te besteden, maar om 
slím te mediteren. Begin de ochtend met een meditatie 
en je legt een basis waar je de hele dag plezier van hebt. 
Je hoeft maar tien minuten te reserveren, door je wekker 
iets eerder te zetten, of wat meer tijd te nemen bij het 
douchen. Maak het simpel, je hoeft niet meer te doen 
dan je ogen te sluiten en je te focussen op je ademhaling. 
In, uit. In, uit. Dat doet al zo ongelooflijk veel. Die rust 
en balans van je ochtend, daar kun je de rest van de dag 
bij terugkeren. Je hoeft dan alleen nog af en toe tussen-
door een paar minuten of zelfs maar een halve minuut 
lang een meditatieoefening te doen. Daarvoor vind je 
altijd wel een moment. En als er geen tijd te vinden is, 
gebruik je je toiletbezoek. Met babystapjes kom je er ook. 
Dat is wat ik zelfs drukke Amerikaanse bankiers kan 
leren, en managers bij topbedrijven. Iedereen kan het.” 

Inleiding op de 5 oefeningen
De truc is dat je je omstandigheden moet leren  
benutten: je hoeft niet klaar te zitten voor een live 
ondergaande zon - met een mooie screensaver lukt 
het ook. Speciaal voor Happinez stelde davidji  
5 meditaties samen voor werksituaties die we  
allemaal herkennen. 

Mediteren voor 
concentratie 
Aandacht en focus vinden 
voor een klus of doel
Beetje afgeleid, weinig inspiratie voor een klus?  
Probeer deze meditatie eens. Hij combineert rust en 
verbeelding heel effectief. Na het sluiten van je ogen, 
richt je je op het ademen door je neus. Je volgt elke  
in- en uitademing. Probeer je ademhaling helemaal 
soepel en geluidloos te maken. Dat lukt alleen als je  
in lange, trage teugen gaat ademen. Deze manier van 
ademen vertraagt en kalmeert. Het gevoel van stress  
of overbelasting dat kan ontstaan als je moet preste ren, 
smelt weg. Helemaal kalm geworden, mag nu je ver-
beelding aan de slag. Verbeeld je eens de taak als deze 
helemaal is afgerond. Je hebt het prima gedaan. Hoe 
ziet dat er dan uit? Hoe voelt dat? Of eventueel, hoe 
klinkt of smaakt dat? Ga daar helemaal in op.  
Zie je mooie werk voor je. Hoor de complimentjes  
van collega’s of je chef. Ga door tot de goede afloop  
in je hoofd 100% realiteit is geworden. Dit voelt goed, 
en is zeker geen loze dagdromerij. Deze methode  
gebruiken topatleten ook voor een optimale prestatie, 
en het is bewezen dat hij werkt. Je bent nu kalm en  
gefocust. Daar is hij, die positieve mindset om aan je 
klus te beginnen. 

Meditatie voor  
een vergadering

Richt je op harmonie en een fijne samenwerking 
Vergaderen is prettiger als je goed met je collega’s door één deur kunt.  
Sluit je ogen en richt je op je ademhaling. Adem zo moeiteloos en geluidloos 
mogelijk in en uit. Probeer de inademing en uitademing soepel in elkaar te 
laten overgaan, zonder pauze ertussen. Nu leg je je handen met de palmen 
omhoog op je bureaublad of op tafel. Richt je ogen op je handen en laat je blik 
zacht worden, terwijl je ademhaling soepel en ontspannen blijft. Besef dat je 
linkerhand het nooit oneens is met je rechterhand. Ze werken altijd harmonieus 
samen om hun doel te bereiken, daar hebben ze elkaar voor nodig. Dit helpt 
je aanvoelen dat het voor mensen net zo is. Samen kunnen we altijd meer  
bereiken dan alleen, en zonder elkaar kunnen we niet. Richt je intentie op 
samenwerking en harmonie. Deze meditatie laat het gevoel dat je afgescheiden 
bent van anderen, verdwijnen. Je zult voelen dat je eenheid en positiviteit gaat 
ervaren. Probeer dat mee te nemen in de vergadering en op te roepen als je 
het nodig hebt. Moeilijk moment met iemand die even irritant doet? Leg  
stiekem je handen open in je schoot, verzacht je blik en kijk er rustig ademend 
naar: samen, samen, samen...

Mediteren 
voor een 
mooie 
prestatie
Wees je beste zelf 
in dit moment
Volgens davidji is het een groot misverstand 
dat je beter presteert door te wedijveren met 
anderen. Laat je die wedstrijd varen, dan 
voel je je fijner en presteer je juist meer. Ook 
vooruitdenken naar wat er zogenaamd alle-
maal ‘moet’, kan je blokkeren. Deze medita-
tie bestaat daarom uit twee delen. Eerst kun 
je een bevestigende mantra herhalen, stil of 
hardop. Uit de Bhagavad Gita komt davidji’s 
favoriete keuze, Yogastha Kuru Karmani.  
Er zijn verschillende vertalingen, maar die 
van davidji is ‘Plaats jezelf in het huidige 
moment.’ Het is de goede raad die Krishna 
aan de strijder Arjuna geeft over de vraag: 
hoe moet ik handelen? Je kunt de mantra 
een half minuutje herhalen, of vijf minuten, 
wat er mogelijk is op dat moment. Breng 
liefst wel een prettig ritme in de herhaling. 
Voor stap twee stel je in alle openheid de 
vraag: wat zou de beste versie van mijzelf 
doen voor een mooie prestatie?  

‘ Begin de ochtend 
met een meditatie 
en je legt een basis 
waar je de hele dag 
plezier van hebt’
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16 seconden-meditatie 
om te ontspannen

Zo laat je je werkdag los
Terwijl we na een werkdag vaak onbewust oude energie blijven meeslepen, kunnen 
we die ook bewust loslaten. De 16 seconden-techniek is een handelsmerk van davidji, 
die vindt dat meditatie er is voor iedereen en voor elk moment. Zestien seconden, 
wie heeft die nu niet? Die zestien seconden zijn ook de basis van deze meditatie. Het 
is een zogenaamd pattern interrupt. Ofwel een kort, maar krachtig ritueel om on-
bewuste gewoontes en gedragspatronen te doorbreken. In dit geval laat je de oude 
energie van je werkdag achter op de drempel van je huis, voordat je er binnenstapt. 
Dat doe je zo. Je legt je hand op de deurknop en ademt in vier tellen rustig in. Houd 
de knop vast, draai hem om of druk hem omlaag - het is maar net wat voor deur-
knop je hebt. Dit doe je terwijl je vier seconden je adem vasthoudt. Nu adem je in 
vier seconden uit en stap je je huis binnen. Laat met die uitademing alles van je 
werkdag achter je, laat het mét je adem helemaal naar buiten stromen. Blijf eenmaal 
binnen nog even vier seconden stilstaan terwijl je ‘leeg’ bent en niet ademt. Als je in 
beweging komt, probeer dan te beseffen dat nu elke nieuwe ademhaling, elk moment 
en elke situatie nieuw is. Hoe intenser je dit ritueel gaat beleven, hoe meer herboren 
je je kunt voelen. En dat in zestien seconden! 
Extra tip van davidji: als je dit ritueel nog meer kracht wilt geven, kun je ervoor of 
erna een paar keer deze affirmatie - een bevestigende uitspraak - herhalen. Hij wordt 
toegeschreven aan Lao Tse: ‘Wanneer ik loslaat wie ik ben, word ik wie ik kan zijn.’ 
Dag, alles wat er was, en welkom aan wat er is.  

davidji is op het 
Happinez Festival
Als je davdji zijn technieken 
ziet en hoort vertellen, blijven 
ze nog beter hangen. En je 
kunt ’m live bewonderen, 
want hij is in september in 
Nederland voor ons festival. 
Kijk voor leuke filmpjes, het 
programma en tickets op 
happinez.nl/festival

Meditatie voor een 
deadline of spoedklus
Moet je even knallen? 
Doe de ‘Breath of joy’ 
Davidji: “Als ik iets moet bereiken en ik wil zo fit en enthousiast 
mogelijk zijn over wat ik ga doen, dan doe ik eerst een meditatie 
die ik ‘breath of joy’ noem. Ik voel het plezier, ik voel de opwinding. 
Zelfs als ik eerst een beetje duf of mat was, zit ik na deze meditatie 
meteen vol frisse, nieuwe energie, en zelfs de plek waar ik ben of 
naartoe ga, verandert mee.”  
Ook proberen? ‘Breath of joy’ is een bewegende meditatie. Je staat 
rechtop maar ontspannen, met je handen langs je zij. Dan hef je je 
armen zijwaarts op, alsof je een vogel bent die zijn vleugels uitstrekt, 
terwijl je pittig en vlot door je neus inademt. Op een normale uit-
ademing zakken je armen rustig omlaag. Op een nieuwe inademing
strek je je armen recht voor je. Laat ze weer zakken op je uit-
ademing. Bij de derde inademing strek je je armen omhoog tot 
boven je hoofd. Dat was ’m al. Deze simpele meditatie pept je op 
en maakt je hoofd helder, zelfs al heb je maar een minuutje tijd. 
Als er een stimulerend woord in je opkomt, kun je dat op elke in-
ademing erbij denken of zeggen. Bijvoorbeeld: ‘Gáán!’ of ‘Yes!’ 

Laat de antwoorden in je opkomen in plaats 
van ze te bedenken, alsof ze spontaan uit de 
lucht je hoofd indwarrelen. Soms duurt het 
even, maar met een beetje oefening zal het 
antwoord sneller komen. Het kunnen woor-
den zijn, beelden, of gevoelens. Je kunt als 
antwoord bijvoorbeeld krijgen ‘De beste ver-
sie van mijzelf is in een flow en geniet van 
het proces.’ Of: ‘De beste versie van mij hoeft 
het niet beter te doen dan een ander, en is 
blij als het gewoon goed is.’ Of: ‘De beste 
versie van mij kiest geluk boven gelijk.’  
Met dit inzicht, en helemaal in het moment, 
ben je je beste zelf en klaar voor een mooie 
prestatie. 
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