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Personal Development….

Ontwikkel voornemens 2016
De meeste van ons denken aan het begin van het nieuwe jaar wel eens na
over ‘goede voornemens’ en dit kan op velerlei vlak zijn. Wat hierbij mogelijk
ook de revue kan passeren zijn gedachten op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling: “dit jaar zal ik … ontwikkelen“, of “ik hoop dat ik dit jaar met
meer gemak …. doe”, of “ik wil nu eens echt anders omgaan met …..”, enzovoort.
Dit zijn voornemens die jou en mij betreffen en het zijn vaak mooie ambities die –als zij worden waargemaakt– je zeker ook voldoening zullen geven.
Het lijstje rechtsboven geeft zicht op een aantal van dit soort ambities. Hierbij kan therapie of coaching behulpzaam zijn.

Therapie of coaching?
Omdat therapie en coaching veel raakvlakken hebben is het soms lastig om
een goed onderscheid te maken. Beiden zijn gericht op ontwikkeling van aspecten die je kunnen belemmeren in het realiseren van je ambities.
Zowel therapie als coaching kijken naar welke belemmering zich voordoen in
je (werk) leven, zodat je niet doet wat je eigenlijk zou willen. Bij beide benaderingen zal hier dan ook de focus gericht op zijn.
Het onderscheid wordt zichtbaar als je kijkt naar de diepte van de benadering.
Zo is coaching meer gericht op het eigen maken van vaardigheden als je
weet wat je belemmert. Er worden ondermeer handvatten en oefeningen
aangeboden om hier op een andere manier mee om te gaan. -> Zie vervolg
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Mindfulness training,
start: 8 februari .



‘Haal de angel uit je
stress,’ workshop ,
5 februari



Mannen en vaders
18, 19 maart
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Therapie of coaching? -Vervolg van pagina 1En worden bij coaching praktische technieken in gezet, zoals: creatieve,
en confronterende gesprekstechnieken naast analytische methoden.
Therapie kijkt net nog wat dieper naar de oorzaken van je belemmering.
Bijvoorbeeld als de oorzaak gebaseerd is op een ervaring in je jeugd.
Hierbij werkt therapie toe naar inzicht, zowel in de oorzaak als inzicht in
het proces van ’vasthouden aan je oude conclusies’. Om vervolgens
vanuit dit inzicht te kijken hoe je met deze oorzaak nu ‘kunt en wilt’ omgaan.
De Gestalt benadering kijkt hierbij vooral naar het ervaringselement.
Hierbij leveren zowel je lichaam, gevoel, beelden als gedachten, hun
bijdragen aan jouw inzicht. Zie ook: hieronder bij ‘onaffe zaken’

‘Herkenbaar doen zich met enige regelmaat situaties voor die je niet wilt. Waardoor je geraakt wordt en die je niet goed begrijpt.
Dit leidt tot verwarrende emoties en beperkend of niet functioneel gedrag’.

Onaffe zaken..
Met Gestalt therapie wordt regelmatig gewerkt aan
‘onaffe zaken’. Dit heet zo omdat er nare situaties in je
leven geweest zijn waarin je niet kon doen wat je wilde.
Dit geldt niet voor alle situaties, maar wel voor situaties
die bepalend zijn voor wie jij nu bent en waar je nu last
van hebt.
De achterliggende gedachte hierbij is : “Binnen ons bewustzijn zal alles wat niet af is, zich keer op keer weer
voordoen, net zolang totdat het wordt afgemaakt”
Fig. Actuele ervaring wordt ingekleurd door onaffe zaken.

-Wat niet af is?
Dit klinkt abstract maar is ook vrij concreet. Als je in het hier en nu situaties tegenkomt waarin je niet kunt
doen wat je eigenlijk wilt doen, dan raakt dat veelal aan een onaffe zaak uit je verleden. Meestal iets met je
vader, moeder of een opvoeder (let op, het gaat niet over schuld hier, maar zoals dingen zijn gegaan).

-Keer op keer voordoen?
Dit lijkt op doemdenken maar is het zeker niet. Het enige verwarrende hierbij is dat de situaties die zich aandienen en waarin je jouw ‘onaffe zaak’ tegenkomt, steeds anders zijn. Hierdoor lijken het nieuwe ervaringen.
In feite betreft het herhalingen in een andere context en jouw (onbewuste) gewoonte gedrag daarop.
-Totdat het wordt afgemaakt?
In de therapie kijken we diepgaand waar deze situaties nu eigenlijk om gaan. Dan gaan we kijken naar wat je
toen had willen doen en nodig had. Zo kan je eindelijk doen wat nodig was en wat nu ook regelmatig nodig2is.
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Trend;
personal development

Mindfulness Training
Individueel, groepstraining, in company.

De training is gebaseerd
op de MBSR / MBCT beoefening. Zo is het een

westerse invulling met
een Boeddhistische basis.

Ontwikkel indicator; jouw scorelijst
Jouw scorelijst geeft een indicatie voor ontwikkelingsmogelijkheden.
De hiernaast opgenomen afbeelding biedt slechts een beperkt aantal
kwaliteiten.
Het leuke of zinvolle van een dergelijke lijst kan zijn dat het je helpt
om te kijken naar punten voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Waarin wil jij je verder bekwamen of groeien?
Natuurlijk is het ook zinvol om te kijken naar andere competenties,
zie hiervoor bijvoorbeeld het competentieoverzicht op de website.
Verschil tussen beide lijsten zit vooral in de bijdrage die het je innerlijk biedt. Ook is er verschil te maken naar hoe je dit gaat aanpakken,
laat je je hierbij coachen, ga je in ontwikkel therapie en/of wil je
mindfulness gebruiken
Techniek
Ontwikkelaspect
voor je persoonlijke ontCoaching
Effectiviteit
wikkeling.
De hiernaast opgenomen
tabel biedt zicht op mogelijkheden van de verschillende technieken en bovenstaande ontwikkelaspecten.

Let op!
Dit is slechts een voorbeeld.
Er is veel meer mogelijk met
behulp van coaching, therapie
en mindfulness.

Doen en wil
Profileren
Begrenzen

Therapie

Emotie balans
Zelfcompassie
Zelfbewust
Effectiviteit
Profileren
Begrenzen

Mindfulness

Zelfcompassie
Emotie balans
Ontspannen
Aandacht

1e helft 2016:
Training (groep)
8 februari - 28 maart
7 avonden: 19.30-21.00

te Driebergen
€ 275,incl. werkmap en oefen
opnames.

Zie ook de website voor
meer informatie
Individueel & in company

Op aanvraag
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WORKSHOP

Haal de angel

OPROEP VOOR MANNEN die willen kijken
naar de relatie met hun vader

uit je stress

Vaders hebben veelal een grote invloed op ons als zonen. Deze invloed
gaat soms veel verder dan wij dachten; we raken haar in feite nooit
kwijt. En vooral als er negatieve ervaringen zijn, kan dat behoorlijk belastend zijn.

Een workshop waarin je

Wat wel kan is er anders mee omgaan, maar hoe doe je dat?

doormiddel van een vragen-

Een onderwerp dat je kunt verkennen tijdens een ontwikkel 2-daagse,
voor mannen die zich hierin herkennen

lijst je stressbronnen ver-

kent en alternatieven gaat
ontdekken.

De gezamenlijkheid en aandacht van de groep, zorgen voor een breed
en warm draagvlak. Er is ruimte om te delen, verkennen en verwerken
wat er speelt, naast ondersteunende oefeningen en meditatie.

5 februari : 10.00-12.00

De planning is: vrijdag 18 en zaterdag 19 maart, kosten € 125,-

Kosten € 35,-, zie de website

Interesse? Zie de website
Bel of mail mij ajb, dan kom ik er z.s.m. bij je op terug

Hartsupport loopbaansupport
Olympia`14
3971 NK Driebergen
0343-539636
karel@loopbaansupport.nl
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