
 

 

 

 



 

 

 
 

Lanterfanten Tips 
 

Een aantal praktische bruikbare tips om het lanterfanten onder de knie te 

krijgen. Veredeld onthaasten, goed voor je brein, goed voor je gezondheid 

en uiteindelijk ook goed voor je relatie(s).  

 

Maarten Smit 

meesterlanterfanteraar 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

Adem 
 

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Ademhalen. Met een juiste inademing voorzie 

je elk lichaamsdeel van zuurstof. Alleen halen we te weinig adem. Dat klinkt 

misschien gek. Geheel in de lijn met ons jachtige bestaan is onze 

ademhaling vluchtig geworden. Hoog in de borst, dus oppervlakkig, in 

plaats van diep door de buik. Zodra je bewust, rustig en diep ademhaalt, 

ga je je al beter voelen. Wil je de geheime kracht van Lanterfanten 

ontdekken dan begint de reis met ademen. Hoe simpel kan het zijn. Je kunt 

het altijd en overal doen.  

Ga rustig zitten. Je billen goed op de stoel, je rug recht. Beide voeten plat 

op de grond. Leg je handen op je buik. Haal zo adem dat je voelt en 

eventueel ziet, hoe je buik je handen naar voren. Adem in door de neus in 

4 tellen. Hou je adem 4 tellen vast. Adem zachtjes uit in 8 tellen. Wacht 

dan tot je voelt dat je lichaam weer als vanzelf wil gaan ademen. Dan 

opnieuw inademen door je neus, 4 tellen, 4 tellen vast, 8 tellen uit.  

Doe dit minstens 4 keer achter elkaar een paar keer per dag. Het geeft niet 

alleen je lichaam, en dus ook je brein zuurstof, het zorgt er ook voor dat je 

focus op je lichaam komt te liggen waardoor gedachten even stilvallen. 

Krijgt je brein even rust. Ga je daarna weer aan de slag dan zal je vaak 

merken dat er ineens creatieve gedachten opborrelen. Dat is nu precies de 

kracht van lanterfanten: het ontspant, het is gezond en het boort je 

creativiteit aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tekenen 
 

Tekenen, doedelen, krabbelen, kleuren, het activeert allemaal ons 

rechterbrein waar het grootste deel van onze creativiteit huist. Tekenen 

tijdens de les of de vergadering helpt ons beter te luisteren en te 

concentreren. Tekenen, ja zelfs ik ‘kan’ het, kan je helpen de oplossing van 

een probleem ineens te zien. Dus kom je ergens niet uit, niet door blijven 

broeden en tobben, maar neem een vel papier en teken je probleem. Door 

een probleem als een plaatje te zien, of een serie plaatjes wordt het vaak 

al meteen een stuk duidelijker. Dat scheelt tijd maar, belangrijker, dat 

scheelt een hoop stress.  

Van Bas, de betekenaar, leerde ik dat zelfs ik kon tekenen. Alles is 

opgebouwd uit rondjes, vierkantjes, driehoekjes en lijntjes. Daarmee kun 

je alles tekenen. Hoe simpeler hoe beter. Om maar eens wat te noemen. 

Dat heerlijke gekrabbel brengt ons weer in contact met het kleine kind in 

ons. En ja, wat waren we als kind creatief, nieuwsgierig en ontspannen.  

Neem een flipover vel of een whiteboard vel en twee kleuren stiften. Doe 

eerst de ademhalingsoefening van hierboven. Ga dan voor het papier staan 

en zet de beide stiften, of kleurpotloden, boven aan het papier. In elke hand 

dus 1 stift. Maak dan een tekening, een synchroon tekening. Beide handen 

maken exact dezelfde beweging. Het activeert het kind in je en brengt je 

rechterhersenhelft in verbinding met je linkerhersenhelft. Het geeft je brein 

een boost. Ik doe het elke morgen, zeker als ik de hele dag achter mijn 

laptop zit. 

  

Wil je nog een laagje dieper? Maak dan eens een kleine tekening met je 

niet-schrijfhand (ja, dat is even wennen) als vervolg op de synchroon 

oefening. Daar zit je kind! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Routine 
 

Verander je routine. Dat klinkt stom. Maar het werkt. Het brengt je brein in 

de war en dat is precies wat nodig is om al je veroordelende gedachten te 

stoppen. Doordat we alles op de automatische piloot doen krijgen die 

gedachten de vrije hand. Dus stop en verander een routine, of zo je wilt, 

verander eens een ritueel. Hoe dan?  

• Mediteer jij elke avond voor het slapen gaan? Maak dan nu eens een 

avondwandeling, ook bij storm, regen en vrieskou. Het zet andere 

dingen in beweging in je lijf en je brein en je slaapt er ook goed door.  

• Beantwoord je elke ochtend als eerste je mail? Laat de mail en je 

laptop dicht, zet je telefoon uit en schrijf een verhaal. Als je geen 

inspiratie hebt schrijf dan je lievelingssprookje uit zoals jij je dat 

herinnert. Het zet andere dingen aan in je lijf en je brein en het 

vergroot je focus voor de rest van de dag.  

• Douche eens voor het slapen gaan in plaats van als je opstaat. Of 

andersom natuurlijk. Neem eens een koude douche ’s ochtends voor 

een quick start van je werkzame dag. Zorg wel dat je iets van 

Aquanotes in de badkamer hebt hangen want de beste ideeën komen 

vaak als je onder de waterstraal staat.   

• Zet de tv eens een weekend uit. Dat is net of je je brein op vakantie 

stuurt. Want de snelle bewegende beelden, geluid, kleur en licht 

zorgen ervoor dat je hersenen overuren maken. Al die indrukken 

moeten verwerkt worden. Een paar dagen absoluut geen tv, nee, ook 

geen netflix op je ipad, doen wonderen voor jou en je gezondheid.  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wil je hier meer van? 

Af en toe geef ik een workshop Lanterfanten. Kijk in de agenda op 

http://beelddenker.com 

Of 

http://beelddenker.com/lanterfanten 

 

 

Maarten Smit 

06 34045962 

Maartens46@gmail.com 
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