
 

 

 
Winter tijd; support voor je hart 

Bijzondere tijd toch de winter. Gezellig binnen, kaarsjes, warm maken, feest-

dagen, samenzijn en veelal ook lekker en ander eten. Sportief, wandelen in de 

vrieskou, (skiën), sleetje rijden en als het meezit schaatsen.  En ook iets van 

gemis; luchtige kleding, zonnewarmte, etc. 

Als parallel zou je kunnen zeggen: de winter doet meer een beroep binnen-

warmte; terwijl de zomer uitreikt naar de warmte buiten. Buiten is o.a. wat de 

natuur ons te bieden heeft en binnen is wat onze geliefden en ons eigen hart 

ons te bieden hebben.  

Het is niet voor niets dat mijn praktijk hartsupport heet, ons hart heeft naar 

mijn mening en ervaring regelmatig support nodig om te kunnen stralen.           

Nieuws/agenda 
De nieuwe website is online en ik ben er blij mee, en ik ben benieuwd of jij 
deze ook waardeert. Opvallend is nu dat de agenda en de blogs direct waar-
neembaar, op het 1e scherm. Bij interesse zie: www.hartsupport.nl   

Agenda: 
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Uitgave 18 

 8 februari Mindfulness training 8(+) Training, 8 x woensdagavond 

17+18 februari Zoon van je Vader workshop 2 daagse; ontwikkeling voor mannen 

 17 maart Stralen workshop 1 dag workshop 

Lekker opwarmen bij  een 

vuurtje, haard, kachel, gelief-

den of cv . 
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 Nieuw jaar; veranderingen & nieuw ... 

http://www.hartsupport.nl


 

 

Hoe ik Mindfulness zie. 

Mindfulness is n.m.m. een hulpmiddel en dan vooral voor 

het maken van actueel contact met jezelf.  

Actueel contact met jezelf is het hebben van contact met 

je lichaam, gevoel, gedachten, waarnemingen en je ge-

drag in het hier en nu, dit is een ervaring van ‘een geheel 

zijn’.  

Als je één geheel bent, dan kan je handelen vanuit de in-

nerlijke afstemming van je gevoel, lichamelijke reacties 

én je gedachten. Dit is een waarachtigheid en stevigheid 

die veelal als zeer aangenaam wordt ervaren.  

 

Mindfulness is met name ondersteunend om de innerlijke 

balans van je gedachten, gevoelens, fysieke sensaties en 

je gedrag op elkaar af te stemmen.  

 

De ontdekking van je observatie-modes is zeer prettig. Je 

ziet hierdoor in dat je gevoelens, gedachten en sensaties 

geen absolute waarheden (meer) zijn. Je kunt er -dankzij 

het observeren- los van komen, waardoor je de betrekke-

lijkheid kunt inzien, zonder ‘dat wat er is’ te onderdruk-

ken of te ontkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Aangenaam is ook dat Mindfulness bijdraagt aan: het her-
stellen van opgebouwde stress, het begrijpen van jezelf, 
een fijne inspiratie bron en het je innerlijke stilte biedt.  
 
Mindfulness zie ik ook als een mooie aanvulling en onder-
steuning tijdens en na gevolgde therapie sessies, voor je 
zelf-opvang en eventueel terugvallen in oude gewoontes.  

Mindfulness; vrij-zijn voeden 
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Fig. Ben ik vrij, of zit ik vast aan een emotie of idee.. 

Support voor je hart; therapie, mindfulness Therapie; vrij worden 

Ik zie therapie vooral als een hulpmiddel om je eigen 

‘oplossingsvermogen’ (weer) aan te spreken. Dit ontdek 

je onder meer door te kijken naar aanwezige blokkades.  

 

Je onderzoekt de oorzaken van blokkades en heft zo waar 

mogelijk blokkades op. Innerlijke blokkades openbaren 

zich veelal in situaties die als ‘lastig’, ‘stressvol’, ‘angstig’, 

’te overweldigend’ of ‘naar’ worden omschreven; je blok-

keert (je hart) als het ware in een bepaalde situatie.  

 

Met inzicht in de oorsprong je blokkade ontstaat er weer 

ruimte voor het in ieder van ons aanwezige ‘eigen oplos-

singsvermogen’. Het kunnen aanspreken van ons eigen 

oplossingsvermogen in lastige situaties is een verademing 

en verrijkt ons leven.  

 

Informatie over therapie zie de website 

http://hartsupport.nl/support-therapie-begeleiding/
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Coaching;  
anders kijken en anders doen 

Loopbaan coaching; doen 

wat je wilt en wat je goed past 

Ik zie coaching als een vorm van begeleiding waarbij 

ik samen met de ander kijk naar zijn of haar pro-

bleem of vraag. Dit biedt op zich al snel een andere 

kijk, zie afbeelding :-) 

 

Vervolgens verkennen we samen hoe hier anders 

mee kan worden omgegaan dan tot nu toe.  Waarbij 

met name de eigenheid en effectiviteit hiervan een 

doorslaggevende rol spelen. 

 

Coaching raakt aan therapie, alleen heeft bij coa-

ching het oplossen van de oorzaak hier geen priori-

teit. Veel meer het ‘anders om kunnen, willen en 

leren gaan’ met bepaalde situaties, staat als primaire 

uitdaging en doel van een coaching traject.  

 

Coaching is ook zeer persoonlijk omdat ieder zo zijn 

eigen vraagstuk of ontwikkelpunt heeft.  

Loopbaan coaching zie ik als een vorm van begeleiding die 

specifiek gericht is op iemand zijn of haar loopbaan.  

 

Door gericht te kijken naar onder meer: ambitie, talent, 

competentie, kennis en ervaring, ontstaat helderheid. 

Zicht op het ‘nu’, zoals verdieping van het actuele functio-

neren evenals een gewenste toekomstige functie of aan-

pak.  

 

Het is een praktisch en vooral verrijkend traject door ver-

dieping van zelfkennis in werk en leven, waardoor keuzes 

makkelijker kunnen worden gemaakt.  

 

Een doelgericht plan van aanpak bij de afronding van het 

traject, draagt bij aan de motivatie van het maken van 

gewenste vervolgstappen.  

*figuur is geïnspireerd door bestaand kunstobject op interest 

Fig. Kijken, andere hoek.. ander perspectief* 

Fig. Zicht op wat er zoal is en een keuze kunnen maken 

Hartsupport is ook loopbaansupport 
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Blogs.. 

De blogs schrijf ik met veel plezier en liefde over onderwerpen en thema’s die 

in mijn en in het leven van cliënten nogal eens voorkomen. Daardoor is het 

een levendige ervaring om te schrijven met als doel vooral ‘herkenbaar en 

praktisch’ te zijn. 

 

De laatste onderwerpen zijn gegaan over:  

-Verandering 

-Loslaten 

-Niet goed zijn 

-Echt zijn 

-Ontwikkelen 

 

meer lezen? zie de blogs op de website 

Hartsupport is ook workshops, training en blogs 

Mindfulness Training 

De training is gebaseerd op 

de MBSR / MBCT beoefe-

ning.  

Zo is het een westerse struc-

tuur geworden rondom een  

Boeddhistische basis :-) . 

 

Begin 2017: 

Mindfulness Training (groep) 

8 februari  -  4 april  

wekelijks op woensdag  

avond, 7x: 19.30-21.00* 

te Driebergen 

€ 275,- Incl. werkmap en 

oefen opnames. 

 

*optioneel, bij voldoende 

belangstelling 5/4 een 1/2 

dag ‘mindful leven’, incl. 

lunch á  € 20,- 

 

Zie ook de website voor 

meer informatie 

 

 

 

De agenda is voor het eerste halfjaar in 2017 weer gevuld met een aantal activiteiten. 

Deze activiteiten zijn allemaal mede gericht op de omgang met ons hart: 

 

-Mindfulness, reduceert de drukte in en om je heen, waardoor je hart gaandeweg 

meer ruimte kan krijgen. 

De mindfulness training start op 8 februari aanstaande, zie groene kader hiernaast. 

 

-Thema ‘Vader’, een 2 daagse workshop om de invloed van je vader op je huidige le-

ven te onderzoeken en zo meer los te kunnen laten. Deze 2 daagse is op 17 en 18 fe-

bruari, meer informatie zie de website 

 

-Workshop Stralen, enkel gericht op je hart en een klein beetje ook naar wat je be-

lemmert om je hart de ruimte te bieden. Vervolgens enkel je hart laten zijn. Deze dag 

workshop is op 17 maart aanstaande. 

Meer info zie de website 

Workshops & Training 

http://hartsupport.nl/blog-hartsupport/
http://hartsupport.nl/activiteiten/33/zoon-van-je-vader/
http://hartsupport.nl/activiteit/onderzoek-zoon-vader-relatie/
http://hartsupport.nl/activiteit/workshop-stralen/

