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Na de vakantie…..
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Fig: weer fijn werken in de nieuwe praktijk!

Fig. Symbolisch plaatje van: niets hoeven, rust, ruimte; genieten!

Intenties waarmaken (na de vakantie)
Misschien heb jij dat ook, je komt terug van de vakantie en hebt ontdekt
dat je bepaalde dingen graag anders wilt doen of je leven wat anders wilt
inrichten. Thuis gekomen verval je echter al snel weer in je oude gewoontes en van je vernieuwde intenties komt niet veel terecht.
Voor mij was dit dan ook een aanleiding om Mindfulness weer met meer
regelmaat in te passen in mijn dagelijkse leven. Vooral omdat ik –wat ik
graag wil– zo weer dichter bij mijzelf leef, naast alle andere dingen in mijn
leven. Mede hierom heb ik nu met verfrist enthousiasme de Mindfulness
training weer in de aanbieding. Misschien iets voor jou en doe je (weer)
mee?

Training Mindfulness; en……….leeg scherm
Tijdens de Mindfulness training oefenen we met een kleine groep van 4-6
personen. Mindfulness helpt je om los te komen van vastgeroeste ideeën,
patronen e.d., waardoor je met een verfriste blik kunt gaan waarnemen.
Dit heet ook wel ‘leegscherm’, omdat je los komt van al datgene wat je zo
kan bezighouden. Vanuit je ‘lege scherm’ kan je kijken naar van alles in je
leven, zonder erin verstrikt te raken. Prettig toch? Dit en meer verkennen
we tijdens de training! Is voor beginners als voor wie de beoefening wil
verfrissen
De training start op woensdag 18 september en is van ’s avonds 19.30 tot
21.00. Zie ook de website
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Support voor je lijf, hart & mind

Zelf-liefde, zelf waardering, jezelf zijn..
Wat voor de een vanzelfsprekend is, is dat
voor de ander niet. Dit geldt ook voor zelfliefde. Sommigen mensen vinden zichzelf
helemaal goed zoals ze zijn en sommige mensen hebben allerlei kritische aantekeningen
over zichzelf. Hoe meer kritiek je hebt op jezelf, hoe verder je af staat van zelf-liefde.

Omdat zelf-liefde iets heeft van acceptatie
wie je bent en mildheid naar jezelf als je ergens ontevreden over bent van jezelf, opent
je hart zich vanzelf en is er sprake van zelfliefde.
Traject, project
Zelf-liefde is iets dat aandacht nodig heeft en
vooral van jezelf. Vragen als: wat belemmert mij in zelfliefde en wat kan ik doen om dat te
veranderen, helpen de ontwikkeling hiervan.
Dat zou je een traject of project kunnen noemen, waarbij therapie zowel als mindfulness
heel behulpzaam kunnen zijn en de workshop ‘zelf-liefde’ je een reële boost kan bieden.
Workshop
Op 27 september a.s. is er een workshop ‘zelf-liefde’. We kijken dan individueel, in tweetallen en in de groep naar wat ieders zelf-liefde kan helpen om zich te ontwikkelen.

Leeg scherm….
Met een leeg scherm kijk je ‘vrij’ de wereld
in; je eigen leven en het leven van anderen
om je heen. Vanuit een leegscherm ontstaan
nieuwe denkbeelden, in plaats van herhaling
van wat je weet of ‘altijd doet’.
Om je scherm leeg te maken, kijk je eerst wat
er allemaal in staat. Als je ziet dat wat er
staat je niet helpt om open naar jezelf of de
wereld te kijken, ‘veeg’ je het weg..

Fig:

Mindfulness en therapie helpen je om onnodige schermvulling weg te kunnen vegen.
Fig. van waaruit kijk je naar jezelf en de wereld?
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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, en mogelijkheid
tot aanpassing ontbreekt, is het meestal tijd voor
een nieuwe stap ;-).

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

Coaching
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*.
-alternatieven vinden voor wat je lastig vindt
-dieper liggende intenties ontdekken
-verbindend communiceren
-conflictsituaties
-terugkeer na verzuim

Fig. Spiegelen in wat mogelijk anders kan :-)

*Bij therapie doen we dat ook, doch daarbij kijken we tevens
naar de oorsprong en wat daar op emotionele /gevoelsmatig
vlak aan oplossing nog 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
-Zowel 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 de
Boeddhistische basis :-) .
Najaar 2019:

Mindfulness Training (groep)

Zelf-liefde workshop
Tijdens deze workshop ontdek je mogelijkheden om jezelf lief te hebben.
Ook krijg je beter zicht op factoren die dit belemmeren. We zullen beide
kanten in een kleine groep verkennen. Omdat we vanuit aanwezigheid
(mindfulness) wordt er veiligheid geboden om je te kunnen openen.
De workshop is op 27 september, van 10.00-15.30.
-Geschikt voor iedereen die zichzelf op dit vlak wil ontwikkelen.
Zie de website voor meer informatie

18 september - 20 november
m.u.v. 23, 30 okt
wekelijks woensdagavond,
8x: 19.30-21.00*
te Huis ter Heide
€ 295,- Incl. werkmap en oefen opnames.

Blogs..

*optioneel, bij voldoende be-

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

- 1/2 dag ‘mindful leven’, een-

langstelling:
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voudige broodmaaltijd met
soep á € 20,- (16.00-20.00)

