
Live ontspannen  
en mediteren

Particulier of bedrijf? 
Als particulier kun je voor slechts enkele 
euro’s per maand meedoen met een live 
meditatie of ontspanningsoefening. Na aan-
melding heb je direct toegang tot ons plat-
form en kun je de opgenomen meditaties 
bekijken. 

Met bedrijfsabonnement kan een werk-
gever de medewerkers met flinke korting 
laten deelnemen aan de meditaties en ont-
spanningsoefeningen van het platform. De 
korting loopt op naarmate er meer mede-
werkers meedoen. Als werkgever kun je met 
een jaarabonnement tientallen tot honder-
den medewerkers een actieve vorm van ont-
spanning aanbieden voor een totaalbedrag 
van slechts een enkele bedrijfstraining.
 
Kijk voor onze actuele prijzen op de website 
of vraag een bedrijfsofferte aan.

Alle abonnees ervaren de  
volgende voordelen:
• Iedere werkdag een 

nieuwe live meditatie of 
ontspanningsoefening. 

• Je hoeft de deur niet uit om deel 
te kunnen nemen! 

• Onze ervaren trainers helpen jou 
om dagelijks te ontspannen 

• Tijdens de uitzending kun je live 
communiceren met de trainer 

• Op het forum van de trainer kun 
je al je vragen stellen 

• Alle live meditaties kun je direct 
terugkijken in het archief 

• Meedoen kan al vanaf enkele 
euro’s per maand

Iedere werkdag een  
nieuwe live online  
meditatie van een  

ervaren trainer

Iedere werkdag een  
nieuwe live online  
meditatie van een 
ervaren trainer

Meer informatie en  aanmeldingen:  www.meditatie.live



Veel mensen ervaren tegenwoordig (werk)
druk, deels omdat er hogere eisen aan ons 
worden gesteld, deels ook omdat we zelf meer 
dan ooit bezig zijn met het verwezenlijken van 
onze doelen. En heel misschien ook omdat de 
samenleving heeft bepaald dat ‘druk zijn’ be-
tekent dat we ertoe doen.

Uiteraard spelen er talloze persoonlijke facto-
ren mee die bepalen of iemand druk ervaart. 
En een beetje spanning en stress in ons leven 
kan helemaal geen kwaad. Maar waar het 
doorgaans aan ontbreekt, is een goede balans 
tussen spanning en ontspanning. Het men-
selijk lichaam functioneert namelijk alleen 
effectief onder druk, wanneer dit afgewisseld 
wordt met perioden van ontspanning, zodat 
ons lichaam kan herstellen.

Minder prikkels is dé sleutel tot ontspanning
Ondanks dat we het druk hebben met onze 
baan en privéleven, kent een dag nog best 
wel wat vrije momenten om te genieten en 
te ontspannen. Het gaat erom dat we juist op 
díe momenten afstand nemen van prikkels en 
bewust de rust opzoeken. Dit levert ons uit-
eindelijk zoveel meer op. Rust zorgt ervoor dat 
we meer kunnen genieten, dat we beter om 
kunnen gaan met onze naasten èn dat we ons 
leven echt gaan beléven!

Hoe zorg ik voor echte ontspanning?
Natuurlijk kun je ook ontspannen voor de tv, 
met een boek of als je even op de bank ligt. 
Helaas biedt dit slechts een tijdelijke verlich-
ting. Passief ontspannen zorgt er niet voor dat 
je lichaam en geest écht de rust krijgen die 
ze nodig hebben om te herstellen. Van ont-
spanningsoefeningen en meditaties weten we 
dat ze een heilzame werking hebben op onze 
geest èn op ons lichaam.

Vandaag de dag zijn er talloze audio’s en apps 
te vinden met meditaties die je hierbij kunnen 
helpen. Maar een app of bestand met een op-
genomen oefening, is een geheel andere erva-
ring dan live begeleid worden door een erva-
ren trainer! Iemand die jou live meeneemt in 
de oefening, maar zonder dat je de deur uit 
hoeft..

Het platform Meditatie.live is opgericht voor 
iedereen die thuis wil ontspannen. Met slechts 
één muisklik heb je toegang tot tien ervaren 
meditatie-trainers die jou gaan helpen om je 
lichaam en geest te laten ontspannen. Iedere 
dag kun je een nieuwe live online meditatie 
meemaken, zonder dat jij je vertrouwde om-
geving hoeft te verlaten.

 
Meditatie.live is voor iedereen beschikbaar!
Als abonnee log je in op het online platform 
en kun je op vaste tijdstippen deelnemen aan 
een live meditatie, die wordt gegeven door 
een ervaren trainer. Iedere trainer geeft op 
zijn of haar vaste moment de meditatie of 
ontspanningsoefening in de eigen stijl en tra-
ditie. Er is dus altijd wel een meditatie of tijd-
stip te vinden dat past in je dag. En mocht je 
net een live meditatie van jouw favoriete trai-
ner hebben gemist, dan kun je als abonnee de 
uitzending direct terugkijken.

Onze trainers zijn er voor jou
Alle trainers gaan jou helpen om met regel-
maat te ontspannen. Iedere trainer heet jou 
op zijn vaste tijdstip welkom bij de meditatie. 
Je hoeft slechts in te loggen op het moment 
dat de meditatie start. De trainer verschijnt in 
beeld en is voor iedereen live te horen en te 
zien. Als deelnemer ben jij niet zichtbaar, maar 
je kunt wel direct communiceren met de trai-
ner en dat doe je met behulp van de chat. 

 
 

 
 
De live meditatie duurt ongeveer 20 minu-
ten en wordt begeleid door de trainer. Na 
afloop kun je als deelnemer reageren of je 
vraag stellen in de korte evaluatie. Wil je na 
de meditatie liever direct afsluiten en genie-
ten van je ontspannen toestand, dan is dat 
uiteraard geen enkel probleem.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

In 3 stappen doe jij mee
Om mee te kunnen doen met alle live medi-
taties, word je abonnee van ons platform en 
kies je een abonnement (1, 6 of 12 maanden). 
Vul je gegevens in en word lid. Voor slechts 
enkele euro’s per maand doe je al mee! 

Als je de beschikking hebt over internet, dan 
kun je met behulp van je smartphone, tablet 
of computer overal ter wereld meedoen met 
onze live meditaties en ontspanningsoefenin-
gen! Zo wordt het voor jou heel eenvoudig 
om -ongeacht waar je bent- ontspanning en 
rust in je leven te brengen met hulp van je ei-
gen persoonlijke trainers!

Iemand die jou live meeneemt 
in de oefening zonder dat je  
de deur uit hoeft.

Als deelnemer ben jij niet te  
zien en te horen, maar je kunt 
wel direct communiceren  
met de trainer.


