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Ont-spanning….

Vakantietijd is weer aangebroken
Heb jij dat ook, zo’n idee van “ heerlijk, ik hoef een tijdje helemaal niets
meer”. Alleen dat gevoel is al zo heerlijk en dat is er al een beetje als je contact maakt met het verlangen daaraan, mooi toch!
Essentie voor velen, is dat we in de vakantie herstellen van alles wat ons heeft
bezig gehouden; privé, zakelijk, relatie, wonen etc. etc. Je zou kunnen zeggen
dat we spanning hebben gekend en nu toe zijn aan ontspanning. Laat dit nu
net het thema zijn van deze nieuwsbrief. Ik hoop dat je er iets in aantreft dat
je aanspreekt. Hoe dan ook een goede zomerperiode en graag weer tot ziens!
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Mindfulness
Er zijn natuurlijk vele vormen van ontspanning, een heel praktische en altijd bij
de hand hebbende manier is de beoefening van Mindfulness.
Mindfulness is een hulpmiddel dat ieder mens helpt om te herstellen op een
geheel eigen manier, namelijk door contact te maken met je ademhaling en je
lichaam. “ 3 keer met volledige aandacht ademen kan al voldoende zijn om in
een stressvolle situatie even helemaal los te komen van de stress!”
De techniek lijkt ogenschijnlijk simpel, doch die heb je eerst eigen te maken,
net zoals je bij een sport de techniek eerst hebt te leren.
‘Vijand’ van mindfulness is niets anders dan doorgaan met het herhalen van je
gewoontes. Je toewijding om dagelijks gepland te oefenen, is daarom hard
nodig. Als je het eenmaal kunt, gaat het daarna vrijwel vanzelf. Doe je mee?
De volgende training begint 5 september! Zie voor meer info, verder in deze
nieuwsbrief of de website
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Training / Workshop /
Groep


Mindfulness training,
start: 5 september.



Doorgaande ontwikkel
groep 7 okt & 4 nov



Mannen en vaders
16, 17 september
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Therapie & ontspanning
Soms lukt het niet om je geheel te ontspannen; er zijn zorgen, lastige
gedachten of dromen, en/of je lijf heeft diverse spanningsklachten en/of
regelmatig dringen zich emoties en gedachten aan je op die je als lastig
ervaart.
Er kan ook sprake zijn van een down stemming, onzekerheid, onvrede
en/of zingevingsvragen je regelmatig bezighouden, dan kan therapie
een zinnige bijdrage bieden.
In therapie kijken wij samen naar wat er in je leven speelt, wat dat voor
je betekent en hoe je daar nu mee omgaat. Vervolgens kijken we naar
wat je liever anders wilt, maar nog geen kans ziet om verder te kijken.
Hoe dan ook als je hulp nodig hebt bij innerlijke en/of externe conflicten , dan kan therapie een waardevolle aanvulling bieden.
Weet ook dat een vrijblijvend kennismakingsgesprek tot de mogelijkheden behoort.

‘Er is soms sprake van spanning en die kan bewuste en onbewuste oorzaken hebben. Het nader verkennen van de spanning leidt idealiter tot inzicht en tot ontspanning`

Stress; oorzaken kennen..
Wie kent het niet, allemaal hebben we soms last
van stress.
Toch kan het zinvol zijn om te weten wat je stress
veroorzaakt. Tegenwoordig hebben we hier handige
vragenlijsten voor om dat inzichtelijk te maken.
Er is daarbij sprake van externe en interne invloeden, die je stress: veroorzaken, vergroten, instandhouden en/of stoppen.
Externe invloeden
Fig. stress of passie? .. misschien kan beide ook ...
Dit zijn invloeden die in je omgeving plaatsvinden en
die effect op je hebben. Dit varieert van een lastige collega, slecht weer, ontevreden klant, computerstoornis,
naar bericht, treinvertraging etc. etc.
Soms kun je hier iets aan doen, waardoor je je weer kunt ontspannen, soms ook niet heb je hiermee om te
gaan. Een mechanisme dat coping wordt genoemd biedt zicht op verschillende wijzen van omgang, deze verschillende manieren kun je je met oefenen eigen maken.
Interne invloeden
Meestal zijn dit je eigen ‘programma’s’ of gewoontes. Deze kunnen constructief zijn of juist destructief voor
jezelf en je omgeving. Kenmerkend is dat je dieperliggende (onbewuste) overtuigingen besluiten wat er in een
bepaalde situatie aan de hand is én wat dit voor je betekent! En daar verschijnt je stress; je kent zelf de ver2
schijnselen. Inzicht in deze programma’s of gewoontes helpt om ze los te laten en aan te passen.
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Mindfulness Training
Individueel, groepstraining,
in company.

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

structuur met een Boeddhistische basis :-) .

Ontwikkel groep; 7 oktober en 4 november
“fijn, warm & eerst ook wat spannend”
Naast individueel werk kun je ook overwegen om mee te doen aan
een doorgaande ontwikkel-groep.
Het unieke van deelname aan deze groep is dat jij en ook de andere
deelnemers je wilt ontwikkelen op gebieden waar je (soms) moeite
mee hebt. De groep kent zo een openheid biedt een breed draagvlak
voor jouw en ieders ontwikkeling. Veelal kan je net wat grotere stappen maken dan in individuele sessies; wat mij betreft een aanrader!

2e helft 2016:
Mindfulness Training (groep)
5 september - 24 oktober
wekelijks op maandag

7 avonden: 19.30-21.00
te Driebergen
€ 275,-

Maar ik ken, net als jij misschien, ook weerstand om aan een groep
mee te doen; ‘nee hoor, ik heb al genoeg aan mijzelf’ of ‘ dat durf ik
niet, hierover spreken in een groep’ .
Deze argumenten had ik destijds zelf toen ik voor het eerst werd gevraagd voor een doorgaande groep en ik hoor het ook van mijn cliënten.
Heel begrijpelijk, maar heus, deze argumenten hebben de ervaring
nog niet meegemaakt, dat het tegenovergestelde waar is. Dus? Gewoon inschrijven en mee doen, dan kan je het beter beoordelen en
weet je ook of je er profijt van hebt, dat telt.

Incl. werkmap en oefen opnames.

Zie ook de website voor
meer informatie
Individueel & in company
Op aanvraag

De eerst volgende groep, is een doorgaande groep van 2 aparte dagen dit jaar en mogelijk een verlenging volgend jaar (als jullie dat willen). De groep blijft van gelijke samenstelling, je blijft daardoor met
dezelfde personen omgaan, dat maakt de volgende bijeenkomst al
veel gemakkelijker. Je bent welkom!
Data: 7 oktober en 4 november, kosten € 150,groepsgrootte: 4-8 personen, gemengde groep.
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Doorgaande gemengde

MANNEN die willen leren van de relatie met
hun vader

groep: Ontwikkeling
Samen met anderen kijken
naar waar jij moeite mee
hebt, waar je dieper naar
wilt kijken met het verlangen naar inzicht.
7 oktober & 4 november
Kosten € 150,- aanmelden
of info: zie de website

Vaders hebben een grote invloed op ons als
zonen. Deze invloed gaat veel verder dan wij
soms denken; we raken haar in feite nooit
kwijt. En vooral als er negatieve ervaringen
(of niet opbouwende) zijn, kan dat behoorlijk
belastend zijn. De historie blijft, wat wel kan
is er -op basis van inzicht- anders mee omgaan, maar hoe doe je dat?
Je kunt dit verkennen tijdens de 2-daagse ontwikkelgroep voor mannen die zich hier mee willen bezighouden. Het is gericht op hernemen
van je authenticiteit en loslaten van oude pijn.
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.
Data: vrijdag 16 en zaterdag 17 september, kosten € 125,Doe je mee? Zie de website of stuur een mij een mailtje :-)
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