© hartsupport loopbaansupport

Nieuwsbrief
mei/juni 2019
Uitgave 23

Fig. van Luchtkasteel naar...

Fig. Neergezet, verankerd en gegrond…….ingericht en klaar voor gebruik!

Een nieuwe praktijk!
De aanbouw met de praktijk is gereed, nog wel een paar kleine afwerk details maar ik kan hier nu al aan het werk. De indeling lijkt op de praktijk in
Driebergen, iets korter en vooral wat breder. Weer een echt toilet en een
praktisch klein keukenblok er bij. En alles zo lekker nieuw. Ik ben er blij
mee en het is ook weer even wennen. Tijdelijk in het tuinhuis is me eerlijk
gezegd beter bevallen dan ik eerder dacht, ook al had het zijn beperkingen.

Wat heerlijk toch deze tijd van het jaar. De temperatuur stijgt, de dagen
worden langer, de natuur in volle bloei en dat alles heeft zo zijn effecten
op mij en mogelijk ook op jou. Herkenbaar?

Training Mindfulness

Ruimte innemen.……..….....2

Mindfulness training
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Training / Workshop / Groep

Na de zomer begint weer een training Mindfulness, zowel voor beginners
als voor mensen die ooit een training hebben gevolgd (en er weinig meer
mee doen). Mindfulness kan je -wanneer je dat regelmatig beoefent- veel
bieden. Zoals meer innerlijke rust, opvang van emoties en gedachten, inspiratie en zelfverdieping. Zie ook de website
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Support voor je lijf, hart & mind

Verkramping .. ontspanning
Soms hebben we het niet eens door dat we meer gespannen
zijn dan we dachten. Al is het maar dat iemand zegt ‘joh je
schouders staan zo omhoog” en dan kan je je ineens beseffen
dat je blijkbaar spanning in je lichaam hebt opgebouwd.

Inspanning en ontspanning v.v. (ritme)
Een meer natuurlijke patroon is afwisselend een gespannen
en ontspannen staat van ons lijf, afhankelijk van wat we willen en waar we mee bezig zijn.

Afbeelding (Hoberman Sphere)
Een illustratie van verkrampt/
aangespannen en open /ontspannen.

Ruimte innemen;
besef van je ruimte
hebben

Wat het bovenstaande poogt helder te maken, is dat er onbewuste spanningen (fixaties) in ons lichaam zitten. Dit in tegenstelling tot spanningen die we bewust inzetten om te doen
wat wij willen en daarmee afwisselen.
Onbewuste spanningen hebben een oorzaak. Echter omdat
de oorzaak hiervan onbewust is, is het lastig deze te ontdekken. Therapeutische begeleiding is hierbij daarom behulpzaam en vaak ook nodig.
In een therapeutische sessie is het mogelijk om de oorzaken
van onze onbewuste spanningen te ontdekken. Somatic Experience biedt hiertoe gerichte mogelijkheden.

Je ruimte innemen blijkt niet altijd zo eenvoudig
als het klinkt. Als je ‘gewoon’ wat minder goed
over jezelf denkt, neem je al snel minder ruimte
in. Maar zo ‘gewoon’ is dat niet, integendeel je
doet jezelf én je omgeving te kort.
Jezelf te kort doen
Als je niet de ruimte inneemt die je toekomt, dan houdt
jezelf in –met alles dat je te bieden hebt– . Dat voelt niet
alleen naar op dat moment, je hebt er achteraf ook nog
een tijdje een naar gevoel over.
Ander te kort doen?
Ja! Je doet ook een ander te kort als je je ruimte niet
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Fig: illustreert ruimte innemen vs geen ruimte innemen

inneemt. Hierdoor is jouw inbreng beperkt, terwijl je
zeker ook van toegevoegde waarden bent, zelfs al denk
je dat dan waarschijnlijk niet.
Door je beperkte inbreng houd je in feite de bestaande
verhoudingen in stand, terwijl je dat mogelijk liever anders ziet en dat voor anderen zelfs ook beter kan zijn.
Meer hierover volgt mogelijk in een blog.

Loopbaan
oriëntatie

hartsupport …. loopbaansupport

Bij een loopbaanoriëntatie traject schudden we als
het ware even je gehele (werk-)leven op. Door het
allemaal was losser te maken, komt meer zicht op
wat de mogelijkheden zijn voor –door jou gewensteverandering.
Een (vaag) gevoel van gemis of juist gevoelens van
onvrede geven een signaal af dat er iets ontbreekt in
je (werk)leven, de vraag is dan: ’wat’?
Door hier met gerichtheid en enige tijd naar te kijken, ontstaat gaandeweg meer helderheid. Onder
andere over wat jouw kwaliteiten en behoeften zijn
en waar het aan ontbreekt. Als de discrepantie te
groot blijkt, is het meestal tijd voor een nieuwe
stap ..;-).

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

Coaching

Fig. Spiegelen in wat soms ook anders kan :-)

De aanleiding voor coaching is veelal werk-gerelateerd. Hierbij spelen heel uiteenlopende vragen, waarvan onderstaand
een klein overzicht wordt geboden. De aanpak van coaching
onderscheidt zich van therapie, met name doordat er primair
wordt gekeken hoe er kan worden omgegaan met wat als
lastig wordt ervaren*.
-bepaalde vaardigheden ontwikkelen
-anders omgaan met wat je lastig vindt
-management
-verbindend communiceren
-conflictsituaties
-terugkeer na verzuim
.
*Bij therapie doen we dat ook, doch kijken we tevens naar de
oorsprong en wat daar op emotionele /gevoelsmatig vlak aan
oplossing mogelijk is
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hartsupport: workshops, training en blogs

Mindfulness Training

Mindfulness Training
De training is gebaseerd op de

Zie ook de website

MBSR / MBCT beoefening.
-Mindfulness, reduceert de drukte in en om je heen, waardoor je hart
gaandeweg meer ruimte kan krijgen.
De mindfulness training start op 18 september net na de zomervakantie.
Het kan een mooie stap zijn in je persoonlijke ontwikkeling.
-Geschikt voor wie al een tijdje niet meer zoveel oefent, en voor wie zich
de beoefening eigen wil maken.

Zo is het een westerse structuur geworden rondom een
Boeddhistische basis :-) .
Najaar 2019:

Mindfulness Training (groep)
18 september - 13 november

Blogs..

wekelijks woensdagavond,

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 voor jou als lezer vooral ‘herkenbaar en praktisch’ is.
De laatste onderwerpen zijn gegaan over:
-Stilte in je hoofd
-Voelen is zweverig
-Weglopen van jezelf
-Een zin van leven
-Jezelf uitpakken
meer lezen, zie de blogs op de website
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8x: 19.30-21.00*
te Huis ter Heide
€ 295,- Incl. werkmap en oefen opnames.
*optioneel, bij voldoende belangstelling een 1/2 dag
‘mindful leven’, incl. lunch á €
20,Zie ook de website

