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 Voorwoord         

           

Met veel genoegen stuur ik je dit e-book. Je vindt hier een zeven dagen challenge 
met mindfulness oefeningen gecombineerd met het inmiddels bekende bullet journal. 
Mindfulness geeft mij al jaren veel ontspanning.  
 
Toen ik het bullet journal een aantal jaren geleden ontdekte, merkte ik dat de 
combinatie van beiden zorgen voor minder stress. Omdat ik al mijn zaken goed op 
orde heb door de heldere manier van plannen en omdat mindfulness een onderdeel 
van mijn planning is.  
Bullet journal, mindfulness en ik zijn een “winning team”. 
 
Ik deel mijn ervaringen met mindful bullet journalling graag met jou.  
In dit e-book staan zeven oefeningen die je gedurende één week kunt doen; 
tegelijkertijd kun je gebruik maken van je bujo, zodat je het plannen meteen onder 
de knie krijgt. Een deel van je bujo kun je gebruiken als dagboek, zodat je je 
ervaringen er ook in kwijt kunt.  
Wanneer je de oefeningen regelmatig doet, zul je merken dat ze het verschil gaan 
maken. Gaandeweg merk je welke oefeningen het best bij jou passen. 
 
Je kunt het e-book zien als een kennismaking met mindfulness en bullet journal. Je 
kunt gebruik maken van gratis geluidsopnames die op internet en YouTube te vinden 
zijn.  
Ik wens je heel veel plezier, ontspanning, inspiratie en creativiteit bij het doen van 
de oefeningen en het gebruiken van een bullet journal.  
 
 

       Hetty Jungschläger 
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Inleiding 

 
Wat is mindfulness? 
Het is een kwestie van aandacht. 
 
Mindfulness betekent bewust aandacht hebben voor wat er zich op dit moment aan 
je voordoet, zonder er direct een oordeel over uit te spreken. Dankzij mindfulness 
ontwikkel je de mentale veerkracht om goed te schakelen tussen actie en stil te 
staan bij waar je mee bezig bent. 
 
Mindfulnesstraining in één zin: 
Het leren om je gedachten erbij te houden en niet af te dwalen in gepieker en stress. 
 
Achtergrond en ontstaan van mindfulness 
Eind jaren zeventig werkte de Amerikaanse wetenschapper Jon Kabat-Zinn in een 
academisch ziekenhuis, waar hij patiënten met een chronische aandoening 
behandelde. Met een groep van deze patiënten deed hij oefeningen om patiënten te 
leren ontspannen. Deze oefeningen kende hij vanuit de boeddhistische meditatie. Dit 
bleek goed te werken voor deze patiënten. Uiteindelijk resulteerde het in de 
achtweekse mindfulnesstraining zoals die vandaag de dag wordt gegeven.   
 
Mindfulness is geen geloof of religie, het gaat er ook niet om je hoofd leeg te maken; 
het gaat om het aanvaarden van de situatie zoals die is op dit moment: NU. 
 
Voor wie is mindfulness? 
Mindfulness is voor iedereen van elke leeftijd en elk postuur, waar je vandaan komt 
maakt niets uit. Je achtergrond is niet van belang. 
 
Voor wie is mindfulness niet? 
Soms is mindfulness niet of minder geschikt. Mindfulness is geen therapie en het is 
ook geen vervanging voor therapie. Bij ernstige psychische klachten is het beter om 
deze oefeningen niet zonder begeleiding te doen. 
 
Bullet Journal 
Buiten informatie, uitleg en instructies over mindfulness krijg je informatie over het 
gebruik van een bullet journal. 
Het bullet journal is een systeem om al je afspraken en aantekeningen overzichtelijk 
te clusteren in één notitieboekje.  
Het tijd vrij maken en inplannen van mindfulness in je dagelijks leven vereist vooral 
in het begin motivatie en discipline.  
Dit kun je bereiken door gebruik te maken van een Bullet Journal. Deze manier van 
plannen zorgt ervoor dat je gemotiveerd blijft samen met de dagelijkse email die je 
van mij ontvangt gedurende zeven dagen. Je Bullet Journal kan tevens als dagboekje 
gebruikt worden. Alles wat je nodig hebt is een notitieboekje en een pen. Dat is de 
basis. Wil je met meer kleur werken, dan kun je volstaan met een pen, een paar 
fineliners, potlood en gum en een liniaal.  
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Vanaf bladzijde 22 staan instructies voor het gebruik van een bullet journal 
gedurende deze zeven dagen, geïllustreerd met foto’s. 
 

Na elke oefening zie je dit teken:  Het is een reminder om je bullet journal 
erbij te pakken om op te schrijven wat je hebt ervaren.  
Behalve schrijven kun je er ook voor kiezen om iets te tekenen of doodlen als je dat 
prettiger of leuker vindt.  
Streep het af op je to-do-list of schrijf het bij op je ta-daa-lijst. Bedenk: het is jouw 
bullet journal, je bepaalt het helemaal zelf en niets is fout! 
 
Zeven dagen challenge 
Om deze challenge te kunnen volgen heb je dit ebook nodig, een notitieboekje en 
een pen. Vanaf bladzijde 22 van dit ebook vind je meer informatie en foto’s.  
De zeven-dagen-challenge kun je starten op elke dag van de week. Je kunt beginnen 
met het indelen van je bullet journal en de challenge er in plannen. Nu ben je 
meteen op weg: zowel met mindfulness als met het plannen in je bullet journal.  
 
Elke dag doe je een korte oefening. Na het doen van de oefening kun je even de tijd 
nemen om te overdenken hoe je het hebt ervaren. Dit kun je noteren in je bujo door 
middel van schrijven, tekenen of doodlen.  
Gewoon: alles wat er in je opkomt is oké.  
En: niet perfect is ook goed!  
 
Als je vragen of opmerkingen hebt kun je mij mailen via info@mindfulbulletjournal.nl  
Je krijgt dan op werkdagen binnen 48 uur antwoord.  
 
 
Veel succes en plezier bij je zeven-dagen-challenge met mindfulness en bullet 
journal! 
 
  

mailto:info@mindfulbulletjournal.nl
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Adem in & adem uit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Dag 1 
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Laten we beginnen met een ademhalingsoefening zodat je direct kunt ervaren wat 
het betekent. Deze oefening is eenvoudig, maar erg krachtig.  
 

o Zet een timer op vijf minuten. Ga gemakkelijk zitten, houd je rug recht en laat 
je schouders zakken.  

o Sluit je ogen als je dat prettig vindt. 
o Richt je aandacht op je buik en voel hoe je buik bij de inademing een beetje 

uitzet en op de uitademing terugwijkt.  
o Houd je aandacht op je inademing en uitademing gericht alsof je op de golven 

van je eigen ademhaling drijft. 
o Elke keer dat je merkt dat je geest van je ademhaling afdwaalt , merk je op 

waardoor je meegevoerd werd en vervolgens ga je rustig met je aandacht 
terug naar je buik en je ademhaling. 

o Als je geest wel duizend keer van je ademhaling afdwaalt, dan breng je hem 
ook weer duizend keer terug naar je ademhaling, wat het ook is waardoor hij 
in beslag genomen wordt. 

 
o Als de timer gaat blijf je nog even zitten en voel na hoe het nu met je is: is 

het rustig of nog druk in je hoofd? Ben je ontspannen? 
Ieder effect is goed, alles is goed! 

 
Dit kun je ook doen als je drinkt, eet, loopt. Dan is het mindful eten, mindful drinken 
en mindful lopen. Zonder dat je het gevoel hebt er moeite voor te doen.  

 

 
 
Schrijf nu je ervaring op in je bujo. 
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Het drinken van water 
 
 
 
               
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Dag 2 
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Het doel van deze oefening is om te laten zien, dat je om te mediteren niets 
ongebruikelijks hoeft te doen. Meditatie hoeft niet mystiek te zijn of te voelen. Het 
gaat er vooral om dat je je aandacht bij de oefening houdt van moment tot moment 
en dat volledig ervaart.  
 
Pak een doorzichtig glas en vul het met water. Hef het glas en houd het vast op 
ooghoogte. Kijk….Wat valt er te zien? Wat valt op bij een simpel glas water? 
Kijk zonder oordeel.  
Als je het glas met water bekeken hebt, kun je in het glas ruiken. Sta ook hier 
uitgebreid bij stil.  
Je kunt het glas bij je oor houden om te ervaren of er iets te horen valt.  
 
Pas nadat je uitgebreid het glas hebt waargenomen met deze zintuigen, breng je het 
glas naar je mond. Voel hoe het water je lippen aanraakt, wat is de temperatuur. 
Neem een slok en houd het water in je mond. Neem rustig de tijd om te ervaren hoe 
water in je mond voelt. Proef of er een smaak vrijkomt en als je het water in je mond 
beweegt merk dan op of er veranderingen optreden.  
Wanneer je het water uiteindelijk doorslikt sta je nog even stil bij alles wat je hebt 
waargenomen gedurende het drinken van één slok water. 
 
Wat waren je gedachten? Wat is het verschil met de andere keren dat je een glas 
water dronk? Om te vergelijken kun je nog een glas water drinken op de manier 
waarop je dat normaal gesproken doet. 
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Korte bodyscan zittend 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                    

 
Dag 3 
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Bodyscan van vijf minuten. Deze korte mindfulness-meditatie zorgt voor een 
ontspannen lichaam en een geest die weer gefocust is.  
Als je je het fijner vindt om te liggen, kun je er ook voor kiezen om deze oefening 
liggend op de grond doen.  
 
In deze oefening wordt uitgegaan van een zittende houding op een stoel. 
Wanneer je ergens anders bent, bijvoorbeeld op je werk of buiten wandelt dan kun 
je erbij gaan zitten. Reis je met het openbaar vervoer, zorg dan dat je niet in de spits 
bent en dat je kunt gaan zitten. Natuurlijk is het openbaar vervoer niet echt een 
goede plek om te oefenen…..tegelijkertijd maakt het daarmee juist een prima plek, 
juist omdat je gericht bent op jezelf en niet op de prikkels buiten jou. 
Onderstaande tekst kun je gebruiken als wegwijzer voor jezelf. Je kunt het ook door 
iemand laten voorlezen. Deze bodyscan kun je (bijna) overal doen. 
 

o Breng je aandacht naar je lichaam. 
Als je het prettig vindt kun je je ogen sluiten of half open laten. 
Voel hoe je zit. Voel het gewicht van je lichaam op de stoel. Haal een paar 
keer diep adem. 
Breng bij de diepe inademing meer zuurstof en levendigheid in je lijf. 
Bij de uitademing voel je de ontspanning steeds dieper. 

o Voel je voeten op de grond. Word je gewaar van de sensaties in je voeten 
terwijl ze de grond raken. Het gewicht, de druk, trilling, temperatuur. 
Je kunt je benen tegen de stoel voelen, de druk, de zwaarte of juist de 
lichtheid. 

o Voel je rug tegen de stoelleuning. 
Breng nu je aandacht naar je buik. Als je buik gespannen voelt, neem dan een 
diepe ademhaling zodat je buik zachter wordt. Neem nog een diepe 
ademhaling.      

o Breng de aandacht naar je handen. Zijn ze gespannen of ontspannen. Voel of 
je je handen meer kunt ontspannen.  
Voel je armen. Voel je de sensaties in je armen. Zijn je schouders ontspannen. 
Kun je meer ontspanning in je schouders bereiken.  

o En hoe is het met je nek en keel. Laat ze ontspannen….relax. 
Ontspan je kaken. Laat je gezicht zacht zijn en ontspan de spieren van je 
gezicht. Laat je tong losjes op de bodem van je mond liggen. 

o Voel nu hoe je totale lichaam aanwezig is. Neem een diepe zucht.  
o Wees je gehele lichaam gewaar, zo goed als mogelijk. Adem diep in en uit. 

Voel je ademhaling. Geniet van dit gevoel. 
o Als je er klaar voor bent kun je je langzaam wat bewegen en je ogen weer 

openen.  
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Vijf minuten oefening 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                    

Dag 4 
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Deze oefening stelt je in staat om uit je dagelijkse routine te komen en je bewust te 
maken van het huidige moment. Na de oefening ga je weer door met je dagelijkse 
bezigheden, maar je kunt dat weer met volle aandacht doen.  
Het is een korte oefening om te voelen hoe het op dit moment met je is en om je 
gewaar te zijn van je grenzen. De oefening kan ook even een rustmoment zijn op 
een drukke dag of voor je aan een vergadering gaat deelnemen. Wanneer je dat 
prettig vindt kun je de timer op je telefoon op vijf minuten zetten. 
  
De oefening bestaat uit drie delen: 

1. Hoe is het nu met je? (bewustzijn) 
2. Ademhaling (aandacht voor de ademhaling) 
3. Lichaam (uitbreiding) 

 
o Breng jezelf in het huidige moment door in een rechte houding te gaan zitten. 

Sluit je ogen of houdt ze geloken. Vraag je af: wat ervaar ik op dit moment, 
welke gedachten en gevoelens heb ik? Wat zijn mijn lichamelijke 
gewaarwordingen? Merk je ervaring op, ook al is deze misschien niet 
aangenaam.  

o Breng daarna je volle aandacht naar de ademhaling, naar het in- en 
uitademen. Je ademhaling is als een anker om je naar het NU te leiden en kan 
je helpen om aandachtig en stil te zijn.  

o Wees je dusdanig bewust van je ademhaling dat je je adem voelt uitbreiden 
naar de rest van je lichaam. Zodanig uit dat je je lichaam als geheel voelt, 
inclusief je houding en je gezichtsuitdrukking.  

 
Wanneer je deze oefening doet voor je aan een vergadering gaat deelnemen, sta 
dan na de vergadering even stil bij je deelname tijdens de vergadering. Waren er 
verschillen te bemerken? Wat waren deze verschillen?  
Is het wellicht de moeite waard om hier een gewoonte van te maken vóór je een 
bespreking hebt? 
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 Loopoefening, bewegen in aandacht 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                    

Dag 5 
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Deze oefening laat zien dat je niet per se hoeft te zitten tijdens het mediteren. Je 
kunt deze oefening overal doen. Thuis op je blote voeten, buiten als je wandelt of 
onderweg bent. Loopmeditatie is een goede oefening om opmerkzaamheid te 
ontwikkelen.  

o Begin met even stil te staan. Zorg dat je stevig staat, voeten iets gespreid en 
je knieën niet op slot. Hoofd rechtop, rug recht, ogen open (kijk ongeveer 2 
tot 4 meter voor je uit naar de grond). Je armen ontspannen langs het 
lichaam. Je kunt er ook voor kiezen om je handen op je buik te houden om op 
die manier je ademhaling te observeren. Voel nu even zo staand je lichaam. Al 
zou je de ogen sluiten, je weet dat je staat.  

o Je kunt je nu voornemen om te gaan lopen. Voor je gaat lopen ervaar eerst 
dit voornemen. Dan begin je met lopen. Maak langzame korte passen. 
Observeer de beweging van de voet in zijn geheel. Wees je ervan bewust hoe 
de voet door de lucht beweegt en weer op de grond terecht komt. Hoe 
langzamer je de pas maakt hoe beter je het proces kunt waarnemen. Terwijl 
je de bewegingen observeert ervaar dan of er verschillen zijn tussen links en 
rechts. Houd na een paar passen even stil en ervaar dit staan. Sta er letterlijk 
bij stil. Wat neem je waar? Met je oren, je ogen, je neus. Welke gedachten 
komen er in je op? 

 
Deze loopmeditatie kun je kortere of langere tijd doen; gedurende tien tot zestig 
minuten. Het is verstandig om niet meteen met een uur te beginnen, maar met tien 
minuten en het dan uit te bouwen naar daar waar jouw behoeften liggen. Juist in 
deze week gaat het om proeven aan mindfulness in korte oefeningen. 
Het gaat er niet om dat je een zo lang mogelijke loopoefening doet. Het is juist 
belangrijk dat je op een ontspannen manier kunt waarnemen wat er in je lichaam en 
geest gebeurt.  
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Meditatie en een moeilijkheid 
 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
Dag 6 
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Nu je op de zesde dag bent, is het wellicht mogelijk een meditatie-oefening te doen  
waarbij je een moeilijkheid niet uit de weg gaat. Lees de oefening van te voren en 
reserveer eventueel wat meer tijd voor jezelf. Mocht je behoefte hebben aan 
gesproken begeleiding bij deze oefening, dan kun je gebruik maken van een 
geluidsbestand. Bijvoorbeeld van het geluidsbestand van Ger Schurink, via deze link: 
http://www.gerschurink.nl/Resources/Meditatie%20en%20een%20moeilijkheid,%20
mannenstem.mp3 Deze duurt iets meer dan 15 minuten. 
De dingen waarmee je het moeilijk hebt, kunnen ook het onderwerp van meditatie 
zijn. Problemen op het werk, een onenigheid of iets waarover je nog steeds 
verdrietig bent. Het kan kort geleden zijn of langer.  
Je houding is dezelfde als bij de korte bodyscan van dag drie. 

o Breng je aandacht naar je lichaam. Als je het prettig vindt kun je je ogen 
sluiten of half open laten. 
Voel hoe je zit; hoe je lichaam de stoel of grond raakt. Haal een paar keer 
diep adem.  

o Denk niet meteen aan het moeilijkste. Een stressmomentje van de dag is bij 
uitstek geschikt! NU gaat het vooral om kennis te maken met een dergelijke 
oefening.  

o Haal je nu de moeilijkheid voor de geest. Zie het als een stilstaande beeld 
voor je, alsof je er een foto van hebt gemaakt. Kijk of dit het beste de situatie 
van toen weergeeft. Dit is je beginpunt van de meditatie.  

o Voel in je lijf of er lichamelijke reacties zijn. Neem hiervoor de tijd. Laat alles 
toe, druk niets weg. Ervaar….Alles is oké.  

o Voel waar de emotie in je lichaam het sterkste is. Wanneer je het te heftig 
vindt, richt dan je aandacht tijdelijk op de ademhaling.  
Als je gedachten gaan dwalen, merk dat dan op en keer weer terug bij het 
beginpunt. Blijf je openstellen voor de lichamelijke gewaarwordingen; keer 
steeds terug naar de ademhaling of naar je beginpunt.  
Wat het ook is, wees je ervan bewust, kijk en probeer niets te bereiken.  

 
Als er emotionele rust rond het onderwerp van je moeilijkheid is, kun je nog even 
blijven zitten. Eindig met aandacht voor de ademhaling. 
 
 

                                                            
 
 

 

                  
 

 

http://www.gerschurink.nl/Resources/Meditatie%20en%20een%20moeilijkheid,%20mannenstem.mp3
http://www.gerschurink.nl/Resources/Meditatie%20en%20een%20moeilijkheid,%20mannenstem.mp3
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De levensboom 
 

 

 

 

 

 

  

   

 
Dag 7 
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De levensboom kun je terugvinden in de mens zelf. Het hoofd omhoog naar boven 
reikend. De rug als kanaal voor al die energieën die door de mens stromen en hun 
uitdrukking via de mens willen vinden. 
 

o Doe eens alsof je een boom bent bij wijze van ontspannende oefening. Je 
voeten staan stevig, maar de rest van je lichaam wiegt heen en weer. Soms 
rustig, soms met meer beweging. Voel hoe je dat ervaart. Je bent nu zelf de 
verbinding tussen de aarde en de lucht (of de hemel). Ben je een speelse 
boom? Ben je juist onbuigzaam of stram omdat je vastberaden bent? Het 
maakt niet uit, als je maar in evenwicht blijft en je voeten stevig verankerd 
zijn.  

o Zet je favoriete muziek op en geniet van deze beleving.  
 
Ook voor deze oefening geldt dat je op een ontspannen manier kunt waarnemen wat 
er in je lichaam en geest gebeurt.  
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Beginnen in je BuJo 
 
 
 
 

 

 

 

  

   

 
Mindful bulletjournaling 
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Instructies voor je bullet journal 
Het bullet journal is een systeem om al je afspraken en aantekeningen overzichtelijk 
te clusteren in één notitieboekje.  
 
Tijdens deze zeven dagen mindfulness kun je je vorderingen bijhouden met behulp 
van je notitieboekje ofwel bullet journal. 
De woorden “instructies” en “vorderingen” zijn niet helemaal de juiste keuze in deze 
context. Mindfulness is immers bedoeld om in het “NU” te zijn. Toch kan het handig 
zijn om papier en pen te gebruiken als reminder.  
Het woord instructie betekent dan ook niets anders dan hoe je zou kunnen plannen 
en niet hoe het “moet”! Jij bepaalt zelf hoe je bullet journal gebruikt wordt en hoe 
het er uit komt te zien. 
Het kan zijn dat je tijdens deze week merkt dat je anders reageert op een situatie 
dan dat je gewend bent. Gewoon omdat je minder stress ervaarde. Dat is iets wat je 
een vordering zou kunnen noemen. Maar alles wat je opvalt tijdens de oefeningen 
maar ook in de overige tijd kan het waard om genoemd te worden.  
  
Als na de week blijkt dat deze manier van plannen je aanspreekt kun je deze 
mindfulnessweek ook gebruiken als opstap om voortaan alles te plannen in je bujo. 
En als je al een bujo gebruikt, kun je ervoor kiezen om daar je mindfulnessweek in 
bijhouden.  
 
Bullet journal; algemene uitleg 
Sinds enkele jaren is het bullet journal populair, ook in Nederland. Het bujo vindt zijn 
oorsprong in Amerika het werd geïntroduceerd door Ryder Caroll. In een kort 
YouTube-filmpje geeft hij uitleg: www.bulletjournal.com Volg de link, leer meer of 
lees verder en leer meer….. 
 
Om een bullet journal overzichtelijk te maken en te houden, bestaat het uit een 
aantal delen, te weten:  

• Index 
• Toekomstig log of jaarlijks log 
• Maandlog 
• Weeklog/daily planner 

 
• Key of sleutel 

Bij sommige kant en klare bullet journals zijn de bladzijden al genummerd, maar lang 
niet bij allen. In het bullet journal in het starterspakket vind je alleen blanco “dotted” 
pagina’s. Hierdoor ben je helemaal vrij om de indeling naar eigen wens te maken. 
 
Index 
Dit is niets meer of minder dan je inhoudsopgave, waardoor je al je aantekeningen 
gemakkelijk terug kunt vinden. Wanneer je dit consequent bijhoudt, zul je hier veel 
plezier van hebben. 
 
 
 

http://www.bulletjournal.com/
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Toekomstig log 
Hierin schrijf je de afspraken die pas over een hele tijd zijn gepland of de zaken die 
je ooit nog wilt doen, bijvoorbeeld de afspraak met de tandarts of het huis 
schilderen. 
 
Maandlog 
Aan het begin van elke maand maak je op de eerstvolgende lege bladzijden in je 
bullet journal een overzicht van de komende maand. Op de linker bladzijde maak je 
een kalender voor de betreffende maand; hierin komen al je afspraken. Op de 
rechter bladzijde kun je een takenlijst maken, maar ook losse aantekeningen die 
relevant zijn voor die maand. Zo heb je de komende maand in één oogopslag in één 
compleet overzicht. 
 
Weeklog/daily planner 
Na het maandlog begin je op de bladzijde daarna aan de eerste week van die 
maand. Soms kan dat vragen opleveren wanneer de maand niet op een maandag 
begint, maar midden in de week. Dat is even uitpuzzelen wat voor jou het handigste 
is. Qua layout zijn hier veel creatieve mogelijkheden voor en het leukste is om  zelf 
te ervaren wat voor jou werkt. In de foto’s hieronder kun je één van die 
mogelijkheden vinden.  
De weeklog met daily planner gebruik je op dezelfde manier als de maandlog. Je 
neemt de zaken over uit je maandlog voor die week. Wanneer je ergens niet aan toe 
gekomen bent de afgelopen week, “migreer” je dat naar de nieuwe week of nog later 
als dat gewenst is. 
 
Key of sleutel 
Tot slot werd de key of sleutel genoemd. Voor alles wat je in je bullet journal schrijft 
aan afspraken, taken, enz, zet je een bullet (symbool). Voor elk item gebruik je een 
ander teken.  
De key of sleutel; je zou het ook legenda kunnen noemen is het deel waarop wordt 
uitgelegd wat de bullets betekenen. Wanneer een item erg belangrijk is en/of 
prioriteit heeft, dan kun je nog een extra * erbij zetten. Als een item klaar is of heeft 
plaatsgevonden kleur je de bullet in.  
 
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 
Om een kleine indruk te krijgen vind je vanaf de volgende bladzijde een aantal foto’s 
van verschillende ingevulde bullet journals.  
 
Ik wens je veel plezier met de start van mindful bulletjournalling en hoop dat het jou 
net zoveel stressreductie geeft als het mij heeft gegeven! 
Hieronder vind je de foto’s van hoe een bullet journal er uit zou kunnen zien. Het is 
als voorbeeld bedoeld ter verduidelijking. Geef je eigen invulling er aan en besteed er 
zo veel of zo weinig tijd aan als je zelf wilt.  Het gaat erom dat je je eigen methode 
ontwikkelt die voor jou werkt.   
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De oefeningen in dit ebook kunnen het begin zijn naar meer mindful leven. Waarbij 
je je bullet journal gebruikt als een gereedschap om goed te kunnen plannen. Je zult 
merken dat je je meer ontspannen gaat voelen en minder stress zult hebben 
wanneer je ermee aan de slag gaat.  
   
Wil je meer weten over een training, email coaching of andere coachmogelijkheden 
dan kun je kijken op www.mindfulbulletjournal.nl of contact opnemen met mij via 
Whatsapp 0655683223 of via info@mindfulbulletjournal.nl  
 
 
 
 
         

Hetty Jungschläger 
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Bronnen 
 
Zowel de website als dit ebook kon alleen tot stand komen met studie en gebruik van 
literatuur en internet. De bronnen die ik gebruikte staan in onderstaande lijst: 
 
Internet 
https://www.mindfulnessbijautisme.nl/ 
https://www.mindfulnessbijautisme.nl/audiofragmenten/ 
Op deze site van Annelies Spek is veel informatie te vinden. Bij Annelies Spek volgde 
ik in november 2019 een training voor hulpverleners specifiek gericht op mindfulness 
voor volwassenen met autisme. 
De audiofragmenten zijn prettig om te beluisteren en een aanrader voor iedereen 
 
https://centrumvoormindfulness.nl/ 
Bij het Centrum voor Mindfulness heb ik de basisopleiding voor mindfulnesstrainer 
gevolgd bij Rob Brandsma.  
 
www.gerschurink.nl 
Hier vind je veel informatie, waaronder ook geluidsbestanden van alle 
mindfulnessoefeningen. 
 
http://bulletjournal.com/get-started/ 
Dit is de website van Ryder Caroll die het systeem van het bullet journal ontwikkelde. 
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