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Nieuwsbrief

Zomer; zo zonnetje buiten …, zo binnen…

augustus 2017
Uitgave 19

Genieten van de schoonheid
van natuur, in volle bloei :-)

Zomer tijd; tijd voor ontspanning

IN DIT NUMMER

Heerlijk toch de zomer. Steeds weer genieten. Misschien heb jij het ook dat je
meer buiten bent en meer geniet van wat de natuur ons biedt. Ontspanning is
als je er toe komt zo fijn en maakt het genieten nog prettiger!
Natuurlijk is de zomer ook een tijd voor inspiratie, dat komt meestal als een
cadeautje bij ontspanning. Plannen voor de komende periode, zoals voor je
werk, studie, relatie, wonen, enzovoort. Misschien is ook nog tijd voor ontwikkeling van je zelf. Misschien ook tijd voor experimenteren met nieuw gedrag,
of meer nadruk op je mooie kwaliteiten, niet te vergeten aandacht ontwikkeling . Weer een moment in de tijd voor een nieuw begin misschien?

Techniek in therapie .. ......2

Nieuws/agenda

Training / Workshop / Groep

De agenda voor de nazomer/najaar biedt weer meerdere mogelijkheden voor
je ontwikkeling. Naast therapie en coaching, staan de volgende activiteiten
ingepland. Agenda: zie ook de website
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Loopbaan oriëntatie ......… 3
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workshop ‘boost’ ...….4
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8 september

Nieuwe gewoonte versterken 1 dag workshop ‘boost’

13 september Mindfulness training 8(+)

Training, 8 x woensdagavond

29 september Stralen workshop

1 dag workshop, je beste zelf
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Nieuwe gewoonte

Mindfulness
‘training’, ………………..…4

•

Stralen; ‘je beste zelf’
workshop………...….…….4

support voor je hart & mind

Therapie & techniek
Steeds meer zien we dat techniek ook een rol speelt in
de psychosociale therapie.
Zo wordt EMDR geheel ondersteund door specifieke
apparatuur voor de zintuigen, met een besturingsapp
op de tablet. EMDR kan ter ondersteuning worden ingezet, bij onder andere
traumatische ervaringen en/of irreële
angsten.
Ook is je Mindfulness
beoefening op uitvoering te volgen
met een oorklem en
de Innerbalance app.
‘ben ik nu aanwezig’?
VR.. Eveneens lijkt Virtuele Realiteit een veelbelovende
optie bij blootstelling aan spannende of situaties. Etc. :

Mindfulness; ware natuur verkennen
Je ware natuur kennen, lijkt soms een ver van je bed show
en is tegelijkertijd zo direct aanwezig. We kennen onze
ware natuur allemaal. Zodra je je ontspant, geluk ervaart
of intens geniet, dan ervaar je ook je ware natuur.
Dagelijkse bezigheden kunnen ons nogal eens afleiden
van onze ware natuur. Met mindfulness of aandacht beoefening kom je hiermee weer snel in contact. Is dat dan
het enige waar mindfulness goed voor is? Misschien ten
diepste, dat is echter aan jou om te ervaren.
Mindfulness kan je ook helpen bij o.a.: het kalmeren van
lastige emoties, drukke gedachten, het verkennen van
problemen, het maken van diep contact met jezelf en met
anderen, het oordeelvrij spreken en luisteren, enzovoort.
De beoefening van Mindfulness is aangepast aan het westerse denken (MBSR). De beoefening is vooral gebaseerd
op de boeddhistische beoefening van de volledig bewuste Boeddha afbeelding; kenmerk van innerlijke rust en balans
ademhaling; de Anapanasati soetra.
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hartsupport …. loopbaansupport

Loopbaan
oriëntatie
Zo nu en dan kan het prettig zijn om een pas op de
plaats te maken. Even kijken waar je met je werk zit
en of het werk je nog wel biedt wat je wilt en zoekt.
Een oriënterend loopbaan traject, verkent de verschillende vragen en aspecten die met een (her-)
oriëntatie te maken hebben.
Er wordt daarbij gebruik gemaakt van vragenlijsten,
zowel online als hardcopy, creatieve oefeningen,
huiswerkopdrachten en natuurlijk spiegeling door
mij als coach.

Fig. Wat wil ik echt, en hoe ga ik dat realiseren!

Gezondheid &
coaching
Soms ben je een tijdje uit het arbeidsproces geweest, en
heeft je gezondheid je meer of minder in de steek gelaten.
Ook kan het zijn dat je merkt dat je anders met je gezondheid wilt omgaan, maar hoe?
Gezondheid en werk hebben veel met elkaar van doen,
evenzo het gewone leven en onze gezondheid. Dit zijn onderwerpen waar we soms in het leven tegen aanlopen.
Bij coaching wordt vooral gekeken naar jouw specifieke
vraag en hoe daar in samenspraak naar gekeken kan worden. Vaak zijn het intense en vooral mooie trajecten.
Fig. Wat staat er (tijdelijk) ‘in de steigers’?

Zie ook de website
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hartsupport: workshops, training en blogs

Workshops & Training
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:
zie ook de website
-Mindfulness, reduceert de drukte in en om je heen, waardoor je hart
gaandeweg meer ruimte kan krijgen.
De mindfulness training start op 13 september aanstaande, zie gele kader.

Mindfulness Training
De training is gebaseerd op de
MBSR / MBCT beoefening.
Zo is het een westerse structuur geworden rondom een
Boeddhistische basis :-) .

Nazomer/najaar 2017:
-Thema ‘Nieuw gewoonte’, een dag workshop gericht op je nieuwe gewoonte als tegengas voor je oude gewoonte, met extra boost! 8 september aanstaande.

Mindfulness Training (groep)
13 september - 8 november
wekelijks woensdagavond,

-Workshop Stralen, enkel gericht op je hart en een klein beetje ook naar
wat je belemmert om je hart de ruimte te bieden. Vervolgens enkel je
hart laten zijn. Deze dag workshop is op 29 september aanstaande.

8x: 19.30-21.00*
te Driebergen
€ 275,- Incl. werkmap en oefen opnames.

Blogs..
Met veel plezier en met compassie schrijf ik over onderwerpen en thema’s die in mijn en in het leven van cliënten nogal eens voorkomen.
Daardoor wordt het een levendige ervaring om te schrijven. Doel hiervan
is ‘kennis delen’ en dat het vooral voor jou als lezer ‘herkenbaar en praktisch’ is.
De laatste onderwerpen (tot 15 augustus) zijn gegaan over:
-Vakantiegevoel.. Vasthouden?
-Nieuw gedrag (zo gezegd zo gedaan?)
-Geluk in werk
-Vrij zijn en vakantie
-Doen wat je past
meer lezen? zie de blogs op de website
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*optioneel, bij voldoende belangstelling een 1/2 dag
‘mindful leven’, incl. lunch á €
20,-

Zie ook de website voor meer
informatie

