
Voor àlles beter uitgerust met:

Diepte
Meditatie 

De meditatie die werkt!

Bezoek de website: www.tdminfo.nl 

Vrijblijvende informatie

Een informatieve lezing bijwonen is een goede manier om 
meer te weten over de effecten van regelmatig mediteren. 
Aansluitend kun je inschrijven voor de basistraining. Op 
de agenda van de website vind je waar en wanneer deze 
gehouden worden. Je kunt ook de website doorlezen en je 
via de website rechtstreeks aanmelden voor deelname aan 
de basiscursus. 

Balans
Wanneer het denken tot rust komt en stiller wordt, 
ervaren we de toestand van diepe ontspanning die reeds 
permanent aanwezig is in de mens. Een waardevolle 
ontdekking, want zo kunnen we door de meditatie iedere 
dag opnieuw verbinding maken met een bron van stilte 
in onszelf. Zo brengen we de binnen -en buitenwereld in 
balans.

Diepte Meditatie in het kort: 

• Iedereen die kan denken kan het leren: dus jij ook! 

• Diepte Meditatie staat los van geloof en levensopvatting 

• Evidence-based cursusprogramma 

• Niet maandenlang oefenen, direct resultaat! 

• Diepte Meditatie kent een nuchtere westerse 

benadering en is “goeroe-vrij” 

• De begeleiding wordt gegeven door ervaren 

meditatieleraren met jarenlange ervaring

• Eenmaal geleerd kun je Diepte Meditatie toepassen 

voor de rest van je leven 

• Dagelijks een half uurtje voor jezelf! 

Cursusbijdrage:
De kosten voor de basiscursus bedragen € 285,-
Korting voor studenten en scholieren: € 210,-

Interesse in verdieping? 

Regelmatig organiseert Diepte Meditatie Nederland met 
cursusleider Hilda Postema meerdaagse retraites en 
weekenden. De meditatieprogramma’s voor gevorderden 
kenmerken zich vooral door de afwisseling van inzicht en 
ervaring om persoonlijke groei te bevorderen en inzichten 
te verdiepen. Daarnaast wordt op diverse plaatsen in 
Nederland gelegenheid geboden om deel te nemen aan 
groepsmeditaties. 

Voor meer info en aanmelding voor de cursus:

www.tdminfo.nl

Diepte Meditatie Nederland 

Secretariaat: Waalstraat 55 

8226 LZ Lelystad 

Telefoon: 0320-219204 

E-mail: info@tdminfo.nl

Bedrijven en organisaties: 
De “relax-no-work-seminars” zijn speciaal 
ontwikkeld voor teams uit het bedrijfsleven 
om kennis te maken met meditatie. Of kies 
voor een bedrijfstraining Diepte Meditatie. 
Neem contact op met Pieter Post van het 
secretariaat.



Wat is Diepte Meditatie? 

Diepte Meditatie is een specifieke, unieke meditatie 
techniek. Gemakkelijk te leren en aangenaam om te 
doen. De beoefening zorgt voor concrete resultaten in 
het dagelijkse leven. Het is een vorm van transcendent 
mediteren: we keren onze aandacht naar binnen. Daardoor 
komt de denkende geest tot rust…… een moment voor 
jezelf. Omdat geest èn lichaam onverbrekelijk met elkaar 
verbonden zijn, ervaren we gelijktijdig lichamelijk ook diepe 
ontspanning. Diepe rust biedt het lichaam gelegenheid 
om zich te herstellen van opgedane vermoeidheid en 
spanningen. Daardoor ontstaat er weer ruimte, ruimte 
voor vernieuwing, voor leven.

Een heldere, gestructureerde cursus
Tijdens de Diepte Meditatie basiscursus leer je op 
gestructureerde wijze te mediteren in vier sessies. De 
cursus is erop gericht om zelfstandig te leren mediteren. 
Bij Diepte Meditatie gebruiken we als hulpmiddel een 
mantra. Een oeroud, kort woord, wat geen betekenis 
heeft, maar waar de klankwaarde wel van belang is. We 
leren te transcenderen, te verstillen, met behulp van de 
mantra. Een effectief hulpmiddel om het denken tot rust 
te brengen. Kennis uit een oude, Vedische, traditie en de 
moderne inzichten vanuit de wetenschap, komen samen in 
deze cursus. En nee, dan hoef je niet eerst maandenlang te 
oefenen: ervaar gelijk resultaat 
met Diepte Meditatie.

Dat scheelt! Je zit in een 
gemakkelijke stoel

tijdens de meditatie

Meditatie onderzoek bevestigt de 
positieve werking: 

Investeer in gezondheid en welbevinden door 
regelmatig te mediteren

Er zijn inmiddels honderden wetenschappelijke onder- 
zoeken gedaan naar de effecten van regelmatig mediteren. 
Nu er steeds vaker aangetoond is dat meditatie een 
heilzame werking heeft neemt de belangstelling toe. Uit 
onderzoek blijkt dat meditatie bijdraagt aan een betere 
gezondheid en een meer ontspannen levenswijze. 

Zo zijn er duidelijk meetbare effecten:
• normalisatie van bloeddruk 
• een verbeterd slaappatroon 
• afname van (levens)angsten 
• een verbeterd immuunstelsel 
• vermindering van spierspanningen 
• toename van het concentratievermogen 
• het ervaren van meer vervulling in het sociale leven 
• grotere samenhang in de activiteit van de diverse 

hersenfuncties 
• verbeterde studie- en arbeidsprestaties 
• een lager ziekteverzuim 
• verslavingsproblematiek: een afname in het gebruik van 

alcohol en sigaretten 

Tip: meer lezen over 
wetenschappelijk onderzoek gedaan 

naar de resultaten van deze vorm van 
meditatie: “Gezondheid uit het Zelf” 

Geschreven door twee artsen. 
Ook te bestellen via de website. 

Hilda Postema
Diepte Meditatie leraar

Hoe leer je Diepte Meditatie? 

De Diepte Meditatie basistraining bestaat uit vier sessies. Bij 
de eerste sessie zit je samen met de leraar en word je stap 
voor stap vertrouwd gemaakt met de meditatietechniek. 
De overige bijeenkomsten zijn in (klein) groepsverband. 
Hierin wordt op basis van je persoonlijke ervaring, op 
systematische wijze, helder inzicht gegeven in de juiste 
manier van mediteren. Na de 4 sessies van de basistraining 
te hebben gevolgd, ben je in staat om de rest van je leven 
zelfstandig te mediteren. We adviseren om vervolgens 
dagelijks een half uurtje te mediteren.

Om een cursus te volgen heb je de volgende 
mogelijkheden:
• Tijdens een weekend in Lelystad, met of zonder 

overnachtingen
• Avond cursus, vier avond sessies in Lelystad of andere 

locatie, zie de agenda op de website
• Een privé-cursus aangepast aan je persoonlijke agenda 

is een gewaardeerde optie voor de “drukke doeners” 
onder ons. 

Cursusleiding
De trainingen worden vanuit 
Diepte Meditatie Nederland 
gegeven. Deze organisatie is 
opgericht door Hilda Postema 
en Pieter Post. Beiden zijn 
fulltime meditatieleraar sinds 
1978 en hebben veel ervaring 
opgedaan met deze vorm van 
transcendent mediteren. Hun 
streven is om deze vorm van
mediteren voor iedereen toegankelijk te maken op een 
manier die past in deze tijd. De ervaringen die zij hebben 
opgedaan met jarenlang lesgeven, de opleidingen die zij 
hebben gevolgd, hebben geleid tot deze unieke cursus 
in Diepte Meditatie. De organisatie is ‘guruvrij’ en niet 
verbonden aan een bepaalde stroming. 


