
 

 

Het is (alweer) Herfst! 

De temperatuur daalt, we zitten weer meer binnen en de verwarming en/of 

openhaard/kachel gaan ook weer aan. De zomer is voorbij en de winter is in 

aantocht. Zeker is, de komende maanden zitten we weer meer binnen. 

Binnen zitten heeft een fysieke en psychische variant, die niet geheel toevallig 

-vermoed ik– met elkaar samenhangen. Als we meer binnen zitten en minder 

naar buiten kunnen is er ook meer tijd om in onszelf  en onze relaties te kij-

ken :-) En dat is niet altijd prettig en aangenaam. Sterker zelfs, je kunt (groei) 

aspecten van jezelf en de ander tegenkomen die je niet had verwacht en mis-

schien ook liever niet wilt. Omdat er nu meer tijd voor is kun je het de aan-

dacht geven die het verdient of van je vraagt. Ik wens onze groei aspecten de 

komende tijd veel warme aandacht toe. 

Nieuws/Agenda 
Nieuwe website; binnenkort is een nieuw  ontwerp van de website gereed. Ik 
ben benieuwd hoe je deze waardeert. 
Agenda: 
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20 oktober Mindfulness workshop Kennismaking, van 2 uur   

 2 november Mindfulness training 7(+1) Training, 7 x woensdagavond 

 4 november Stralen workshop 1 dag workshop 

9+10 december Zoon van je Vader workshop 2 daagse ; ontwikkeling voor mannen 

Lekker opwarmen bij  een 

vuurtje, haard of kachel  . 
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Onze ware natuur, een lastig en misschien ook wat ab-

stract begrip. Toch is het van belang om dit concreter te 

maken, omdat het iets zo vanzelfsprekends is en toch ook 

zo onzichtbaar. 

De ware natuur is in en om ons, je kunt het ook leven 

noemen. Je hebt het, anders zou je niet leven. Het is je 

bron, je motor en verbinding met alles wat er is.   

 

Je bent ermee geboren! Als je zelf kinderen hebt, of om 

je heen naar kinderen kijkt, dan herken je misschien het 

volgende zoals: 

-een open blik, schoonheid, puurheid, helderheid, naast 

ook: 

-kwetsbaarheid en behoeftigheid 

Het is niet voor niets dat dit ons zo aanspreekt omdat 

het ons herinnert aan onze eigen ware natuur.  

 

Doordat je tijdens de mindfulness je veelal dominante 

gedachten en emoties verstilt, kom je meer in contact 

met je ware natuur. Dit wordt in het Boeddhisme ook 

wel spiritualiteit genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ware natuur biedt ons de kans om vrij en open te  

observeren; onszelf en de ander.   

Ware natuur verbindt ons met alles dat er is. 

Ware natuur biedt ons kansen om onze wijsheid toe  

te laten 

Ware natuur maakt ons vrij (er) van vastgeroeste  

ideeën en overtuigingen. 

Ware natuur biedt ons een kans op antwoorden op grote 

levensvragen. 

Ware natuur biedt ons stilte en gemoedsrust. 

 

Een toenemend besef van onze ware natuur toegewenst! 

Mindfulness;     ware            natuur ontdekken   

Stralen  

Ware natuur 

Misschien herken je het ook: soms voel je je optimaal en loop je te stra-

len en meestal heb je er geen weet van of je nu straalt of niet. 

 

Stralen is een ervaring die niemand je kan aanpraten of afnemen. Het is 

net zoiets als verliefdheid; als je straalt dan weet je het. Als stralen er is 

is het fijn, maar stralen kan ook weer zo verdwijnen. Stralen verdwijnt 

soms weer zo snel, daarom een workshop om met meer aandacht naar 

ons stralen te kijken. 

 

Tijdens de dag-workshop Stralen doorlopen we beide aspecten van stra-

len, waardoor je hier meer bewustzijn genereert. Dankzij dit bewustzijn  

kun je vaker stralen als je dat wenst. Straal je ook mee op 4 november? 

 

Ik wens ons allen veel stralen toe!!   Voor meer info zie website 
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http://hartsupport.nl/activiteiten/31/workshop-stralen/


 

 

Mindfulness Training 

Individueel, groepstraining, 

in company. 

 

De training is gebaseerd op 

de MBSR / MBCT beoefe-

ning.  

Zo is het een westerse struc-

tuur geworden rondom een  

Boeddhistische basis :-) . 

 

 

2e helft 2016: 

Mindfulness Training (groep) 

2 november  -  14 december  

wekelijks op woensdag  

avond, 7x: 19.30-21.00* 

te Driebergen 

€ 275,- Incl. werkmap en 

oefen opnames. 

 

*optioneel, bij voldoende 

belangstelling 21/12: een 

1/2 dag ‘mindful leven’, incl. 

lunch á  € 45,- 

 

Zie ook de website voor 

meer informatie 

 

Afgelopen september was de eerste mannen-ontwikkel groep met als 

thema Zoon van je Vader. En het is fijn om van de deelnemers te we-

ten dat zij hierdoor een ontwikkeling hebben doorgemaakt. 

 

Tijdens deze 2 daagse wordt namelijk de gelegenheid geboden om 

wat langer te kijken en te ervaren wat de relatie met onze vader be-

tekent heeft. Er wordt aandacht besteedt aan zowel pijn als gemis, 

evenals ook het verlangen in de relatie met onze vader. 

Hiervoor worden onder meer speelse  en verkennende werkvormen 

ingezet, naast aandacht, stilte, delen met mannen en aandacht voor 

elkaar. 

De 2 daagse is gericht op groei en ontwikkeling van een stuk oud 

zeer, waardoor je als zoon meer ruimte voor je eigenheid ontdekt. 

 

Wil je mee doen, of weet je een 

man voor wie het  wellicht een pas-

sende manier is voor zijn ontwikke-

ling? 

 

Datum:  9 en 10 december 

tijden: 10.00-16.30 

tarief: € 150,- 

inclusief:  koffie, thee, water 

exclusief: maaltijden 
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Zoon van je Vader 

2 daagse  
Mannen Ontwikkel groep 
 
 
 
 
 

http://hartsupport.nl/activiteiten/33/zoon-van-je-vader/
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Nieuwe website  
Graag laat ik je weten dat de nieuwe website bijna gereed is, en dat maakt mij blij.  

Nieuw is vooral het ontwerp, evenals een helderder zicht op wat mijn aanbod is, mijn werk als: 

therapeut, coach en trainer. 

Nieuw is ook de opname van blog’s in de website zelf.  Deze worden nu nog (even) op een aparte  

blog site weergegeven: https://hartsupportblog.wordpress.com/  

. 
Inspiratie; Blog’s en nieuwsbrieven 
De blog’s zijn een manier om thema’s iets verder uit te diepen. Niet zozeer alles omvattend of enkel als  

kennisoverdracht bedoeld, maar vooral als trigger en inspiratie . 

 

Agenda;   Activiteiten, workshops, training 
De eerste vermelding van activiteiten is nu ook op de introductie pagina onder ‘agenda’ opgenomen. 

 

Vernieuwde website 

https://hartsupportblog.wordpress.com/

