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In dit nummer:

En het is winter…
Het is nu echt winter, het vriest al wat, het sneeuwt soms en daarbij het is koud. De één
heeft er meer last van dan de ander, maar één ding is zeker: binnen is het aangenaam warm.

Inleiding
1
-Vermeldenswaardig

Een vraag die dan meteen in mij opkomt is, “hoe warm is het in jou en mij”? Deze vraag zal
ieder van ons anders beantwoorden en dat is niet zo gek, we zijn ook zo verschillend.
Thema’s voor het nieuwe jaar voor mijn praktijk zijn:
- Ontwikkelen & vernieuwen, - Groeien & laten zien, - Effectiviteit & warmte.

Therapie
-Kort lontje
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Graag wens ik ons allen een aangename winter en mooi nieuw jaar toe!
Warme groet, Karel

Gestalt
-Oud zeer
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VERMELDENSWAARDIG:

Inspiratie;
-Zelf oplossend
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Workshops!

website

De workshops spelen in op wat ik in de
praktijk meemaak met cliënten. Deelname
kan jou helpen in je eigen ontwikkel proces. Samen met anderen verkennen biedt
je inzicht in jezelf én de ander, en is zo
tevens een bijdrage aan je verdieping.

I. Zelf waardering

Een dag workshop van 10.00-15.30, waarin
je kijkt naar hoe je je zelfwaardering kunt
vergroten en neerzetten.
Data: 6 of 20 februari.

II. Denk je vrij 1-basis-

Een halve dag workshop van 13.30-16.30,
waarin je kennis maakt met een nieuwe
manier van denken. Naast kennis van je
emoties en overtuigingen, is het nu tijd
voor je denken!
Data: 6 of 20 maart.

III. Denk je vrij 2-vervolg-

Deze halve dag workshop 13.30 -16.30,
ga je verder dan de basis workshop. Je gaat
nu kijken naar je belastende basis overtuigingen, het is een vervolg op de basis workshop.
Data: 3 of 17 april.

Mindfulness & Zelf-oplossend vermogen

Mindfulness is een eeuwenoude techniek om
dichter bij jezelf te leven en te handelen. Ook
kom je zo in aanraking met je eigen puurheid
en zelf-oplossend-vermogen. Dit biedt een
praktisch hulpmiddel voor problemen op
emotioneel/psychisch gebied in je dagelijkse
leven.
Tijdens de training worden je handvatten
voor beoefening en omgang aangereikt. De
training bestaat uit zeven bijeenkomst.. Van
15.30 tot 17.00 op donderdagmiddag en vindt
tweewekelijks plaats. website
Start: 29 januari.

vermogen
Groep/Workshops
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-Agenda

WEBSITE IS VERNIEUWD

De websites van Loopbaansupport
en Hartsupport zijn nu samengevoegd. Het aanbod is nu helder
binnen één site raadpleegbaar, ik ben
er blij mee..
Voor coaching zie: loopbaansupport

Groep; ‘Jezelf zijn’

Vanaf 13 maart is er weer een 3 daagse
doorgaande groep van 4 tot 6 personen rond
het thema ‘jezelf zijn’.
Dit thema is regelmatig onderwerp van therapie en coaching en het is prettig als je aandacht hier gedurende een gehele dag (3x)
met anderen op gericht is.
Deze dagen bestaan uit een combinatie van
oefening, delen en individueel werk in de
groep. Een verademing om met elkaar aan te
werken, waar ik heel graag mijn ondersteuning aan biedt. website
Data: 13 maart, 10 april en 8 mei.

Heb je hem al gezien en vind je er
iets van? Laat het mij ajb weten :-)
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THERAPIE ..KORT LONTJE
We kennen het allemaal wel
bij onszelf en ook bij anderen, soms zomaar ineens,
meestal heel onverwacht,
ploft er ineens een emotie
naar buiten.

probleem te zijn.
Maar als het vaker voorkomt
en als je niet weet wat je er
aan kunt doen is het zaak om
er eens gerichte aandacht
aan te geven.

Emoties
De meest bekende is de
uitbarsting in een woede.
Maar in feite kan dit met al
onze emoties gebeuren en
gebeurt soms dan ook.
Denk hierbij aan o.a. opkomende angst, onbeheersbaar
verdriet, of jaloersheid, of
een overval van diepe downheid.

Latente bommetjes
Wat wij ons meestal niet
realiseren is dat de korte
lontjes te maken hebben met
oude pijn. Zodra iets of iemand je oude pijn raakt barst
een verdedigende emotie
naar buiten om deze pijn te
beschermen. Te beschermen
tegen een ‘nieuwe’ aanval.

Probleem
We hebben het waarschijnlijk allemaal wel eens en op
zich hoeft dat helemaal geen

Ervaringen
Ooit, meestal wat langer
geleden in onze jeugd, hebben wij ergens pijn aan opgelopen. De één door een

traumatische ervaring
(operatie, misbruik, verlating,
vernedering, pesten, e.d.), de
ander op basis van een verkeerde conclusie (kind conclusie) bijvoorbeeld: “ik ben
niet goed als ik kritiek krijg”.
Deze ervaringen waren vaak
vreselijk naar en niet te hanteren op dat moment, waardoor de verdediging (emotie)
is ontstaan.
Verdediging
Het is goed om te weten dat
je verdediging er enkel is om
je te beschermen tegen pijn.
Het is ook goed om te beseffen dat je deze pijn nu wel
aan kunt.
Zodat je nu weet dat je de
verdediging kunt opheffen en
nieuw gedrag kunt vertonen.

Opheffen
Het opheffen van je verdedigingsmechanismen is veelal
minder simpel dan het klinkt.
Het voornemen van ‘ik stop
ermee’ is vaak onvoldoende.
Kijk maar eens hoe je omgaat
met voor jou lastige emoties.
Er is meer voor nodig, anders
zou niemand meer een ‘kort
lontje’ hebben .
Inzicht
Door inzicht op de diepere
lagen in je bewustzijn, ontdek
je jouw authentieke manier
van een nieuwe omgang.
Therapie kan hierbij een
mooie rol spelen.
Wens voor 2015: Dat wij
onze korte lontjes kunnen
opvangen zonder uit te leven!

GESTALTTHERAPIE: OUD ZEER IN HET HIER EN NU!
Een voorbeeld: als je vroeger door je
vader ‘klein’ werd gehouden “wat
weet jij nou” waardoor je je mond
hield. En je komt vervolgens in het
hier en nu een manager tegen die de
neiging heeft om arrogant of kritisch
naar jou op te reden, dan kan die
oude conclusie/gevoel ‘ik weet toch
niets en dus houd ik mijn mond maar’,
weer naar boven komen.
Hierdoor kom je dan niet tot je recht.

Gestalttherapie kijkt in eerste instantie naar
‘wat wij in het hier en nu doen in contact
met onszelf en anderen’.
Graven?
Voor sommigen lijkt het wel alsof Gestalttherapie enkel bezig is met het verleden.
Alsof de therapeut steeds maar zit te graven
in de onbewuste lagen van de cliënt.
Dit lijkt enkel zo, maar is niet correct. De
Gestalttherapeut kijkt in het hier en nu waar
de cliënt last van heeft. En dan blijkt dat er
vaak ‘iets ouds’ het actuele gedrag bepaalt.
Actueel gedrag
In feite is actueel gedrag een manier van
omgaan met een situatie die nieuw is. En
nieuwe situaties vragen in principe om nieuw
gedrag. Maar blijkbaar is nieuw gedrag niet
altijd mogelijk, omdat zich steeds iets ouds
opdringt.

Het oude domineert
Doordat de conclusies en overtuigingen die je op jonge leeftijd al
moest trekken diep in je emotionele systeem verankerd zijn, is het
oude dus nog steeds dominant in
het hier en nu.

Behoefte
Omdat er onder ons gedrag veelal
een behoefte zit die hunkert naar
vrijheid, is er een ingang voor onHet opdringen van oude ervaringen
derzoek naar oorzaken en mogelijk
zitten diep in ons emotionele systeem oplossingen.
opgeborgen, maar ze manifesteren
Voor de een betekent dit een besneller dan een corrigerende gedachte paalde therapie, voor de ander een
en nemen zo jouw gedrag over.
bepaalde meditatie of het schrijven
van een boek, of wat dan ook.
Vrij zijn
Doordat het emotionele systeem zo
Vrij
krachtig is en zo snel, belemmert het Ieder mens wil -veronderstel ik- vrij
zo onze vrijheid in het hier en nu.
zijn. Vrij zijn om te leven in de
We zijn niet wie wij werkelijk zijn, we
maatschappij, in de omgeving, in de
herhalen enkel oud gedrag.. Help!
relatie en natuurlijk het belangrijkSimpel en complex
Het mechanisme is simpel de oplossing meestal wat minder.
Toch is het goed om te weten hoe dit
mechanisme werkt. Je bent namelijk
niet meer vrij om te doen wat je wilt,
en er zijn onbewuste motieven die je
belemmeren. Het ergste is echter ‘je
komt niet optimaal uit de verf, je past
je steeds hieraan aan’.

ste: vrij zijn in en met zichzelf! Zodat het oude kan worden losgelaten; waiting to be finished. (zie ill.)
Graag wens ik ieder van ons veel
vrijheid met en in zichzelf, met zijn
relaties en met zijn omgeving.
Dit is mijn wens voor komend jaar,
voor ons allemaal: 2015 is een jaar
van vrij zijn!
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JAARGANG 6,

FOCUS
Focus gaat uit van: het bewust volgen en aanwezig zijn bij wat er is. Het prettige hiervan is, dat
dingen je niet enkel overkomen en dat je dus ook zelf enige invloed kunt uitoefenen op wat er in
en om jou heen plaatsvindt. Het is zo een vrije manier van in control zijn en kan voelen als gemak.
Onderstaand een zwart/wit vergelijking focus en geen focus, waarbij een aantal uitersten worden
belicht.
De film Lucy, misschien beetje extreem , licht n.m.m. ook een tipje van de non-focus sluier op.

Focus; geconcentreerd

Non-focus; verstrooid

- werkelijk doen wat je doet
- werkelijk voelen wat je voelt
- sensaties in je lichaam volgen
- weten wat je denkt
- ervaren wat er is
- ontdekken wat iets betekent
- verkennen wat je past
- doen wat je wilt
- kennis benutten
- nieuw gedrag verkennen

- onnadenkend bij wat je doet
- gevoelens negeren
- geen sensaties waarnemen
- gedachten gaan eigen gang
- onbewust ervaren
- betekenis ontgaat je
- alles moet of niets moet
- doen wat je veronderstelt
- kennis hebben
- gedrag enkel herhalen

LIEFDE IS….

Schoonheid ervaren in: de ijs ‘stoppels’ op het dak van mijn auto
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GROEP/ ACTIVITEIT
Activiteiten voorjaar 2015
zie de agenda op de website hartsupport.

Workshops 2014
-Zelfwaardering

6 of 20 feb

10.00 -16.30, € 60,-

-Denk je vrij, 1-basis-

6 of 20 mrt

13.30 -16.30, € 30,-

-Denk je vrij, 2-vervolg-

3 of 17 apr

13.30 -16.30, € 30,-

13/3, 10/4 8/5

09.30 -17.00, € 225,-

29/1, 2-wekelijks

15.30 - 17.00, € 275,-

Groep: ‘Jezelf zijn’
-Jezelf zijn; 3 x een hele dag

Training*
-Mindfulness; 7 bijeenkomsten

Natuur foto’s zijn gemaakt in Driebergen/Zeist
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