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Herfst.. winter in aantocht….

november/december 2019
Uitgave 25

Fig: herfst vanuit de praktijk!

Fig. Nu kunnen we nog even genieten van mooie herfstkleuren

Meer naar binnen
De zomer ligt al weer even achter ons en de natuur bereidt zich voor op de
winter. We kunnen nog even genieten van de kleurrijke herfst en dan volgt
de (witte?) winter.
De winter ‘dwingt’ ons om meer binnen te zijn en afgezien van het fysieke
binnen (lekker warm in huis), is er ook het emotionele en mentale binnen.
Je zou kunnen zeggen dat wij, net als de natuur, de gelegenheid krijgen om
ons voor te bereiden. Voor te bereiden op wat komen gaat, door te evalueren waar wij nu staan, hoe dat voor ons is en wat wij graag anders zouden
willen in de tijd die voor ons staat.
Training Mindfulness; en……….zelf-compassie
De training Mindfulness staat ook in 2020 weer op de agenda. Naar mijn
beleving vooral omdat het zoveel aanvullende ondersteuning kan bieden
aan ons dagelijkse leven.
Zo helpt Mindfulness bijvoorbeeld ook bij: -Evaluatie van je dag, -Vooruitkijken naar lastige klussen en ook je eventuele –Verlangen naar inspiratie.
Naast natuurlijk het vervullen van je –Behoefte aan rust en focus.
De training start op donderdag 6 februari en is van ’s avonds 19.30 tot
21.00. Zie ook de website
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Support voor je lijf, hart & mind

I see you

Opvoeden & gezien worden
Je zou deze bijdrage als een oproep kunnen zien. Een oproep aan alle mensen, én
mensen die overwegen om kinderen te krijgen. Zodat kinderen niet meer hoeven te
vergeten dat zij in de basis goed zijn zoals zij zijn.
Wanneer je als aspirant ouder beseft wat het meest belangrijk is voor je kind, dan
weet je ook dat dit is wat je het meeste hebt te bieden aan je (toekomstige) kind.

Fig: fragment uit de film Avatar

Naast zorg, dak boven het hoofd, afstemming, empathie en liefdevolle aandacht, enzovoort,
is voor alles van belang:
-WERKELIJK GEZIEN WORDEN IN WIE JE BENT-!
Je kunt gezien worden in wie je bent, als je iemand tegenover je hebt die daar zelf weet van
heeft. Die dan ook nog het belang hiervan onderkent en die vanuit dit doorvoelde besef contact maakt met zijn of haar kind.
De belangrijkste rol hierbij is weggelegd bij de ouder, opvoeder. Als het kind nog klein is gaat
dat vaak onbewust al vanzelf (een baby is zo puur). Later kan hier echter behoorlijk wat verwarring over ontstaan, vooral bij het ontvangende kind als dit niet meer vanzelf gaat.
Een kind dat iets niet goed heeft gedaan, hoort namelijk al snel als ‘ik ben niet goed’, dat
komt omdat gevoel nog zo bepalend is voor een kind. Echter het basisgevoel van ‘ik ben
goed’ wordt hierdoor al snel aangetast.

Een kind met een ouder die weet heeft van de noodzaak om ‘werkelijk gezien worden in wie
het kind is’, spreekt vanuit dit besef. De ouder maakt onderscheid in zijn woorden naar wat
het kind (goed/fout) doet én wat het kind in essentie is, dan blijft het kind oké :-)!
Veel liefs en diepgaand besef wens ik alle (aspirant) ouders toe!

Vermijden; een andere kijk

Gezien worden; citaat:
‘Mijn vader zag mij niet in
mijn essentie, althans
niet naar mijn beleving.
In een therapie sessie
ontdekte ik wat er in mij
gebeurt als ik wel op dat
wezenlijke niveau wordt
gezien. Wat een geluk!
Dat besef opende alsnog
alles wat ik vaak automatisch afsluit en wat zo
mooi is: ik voel weer mijn
‘hart en levensenergie; ik
ben helemaal oké!’.
Dit ‘kunnen waarnemen’
en ervaren heeft n.m.m.
ieder kind in zijn onderbewuste opgeslagen, en
zo ook iedere volwassene. Laten we deze kwaliteit wakker houden en zo
nodig wakker maken.

We kennen het waarschijnlijk allemaal: we doen soms niet wat beter is om
wel te doen. Door niet te doen wat in feite beter is om wel te doen, zijn
we aan het vermijden.
Vermijden heeft een dubbelrol, het gaat iets lastigs uit de weg, waardoor
je niet doet waar je tegen opziet. Het dubbele zit hem hierin: het geeft je
een goed gevoel door niet te hoeven doen waar je tegen opziet. Door dat
‘goede gevoel’ houdt vermijden zichzelf in stand.
Zodra we beseffen hoe vermijden werkt, kunnen we het vermijdingsproces
met onze wil beïnvloeden. Vervolgens ontdekken we dan ook nog eens dat
lastige dingen vaak minder lastig zijn dan wij veronderstelden. Probeer het
maar eens ;-)
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Rigide brein...

hartsupport …. loopbaansupport

Onze hersenen doen wat ze gewend zijn te doen, we
noemen dat ook wel onze gewoontes of patronen.
Je zou onze hersenen daarom rigide kunnen noemen.
Deze aanpak is vaak prima voor overlevingsdoeleinden, doch té beperkend voor dagelijkse levenservaringen.
Het is echter belangrijk om je hersenen te laten ontdekken dat ze andere routes kunnen volgen die voor
verschillende situaties beter kunnen passen.
Zodra je hersenen (en jij ook) ontdekken dat er alternatieve routes zijn, gaan je hersenen deze ook
steeds vaker verkennen. Zo ontstaat er meer autonomie en authenticiteit.
Voor mensen met overweldigende ervaringen en/of
een nare kindertijd, biedt de benadering van Somatic
Experience hiervoor een helende uitweg.

Fig. (te) kort gesteld doch enigszins inzichtelijk:
Bepalend in rust; dagelijks leven:
-Blauw: neocortex; onze dagelijks bewustzijn en organisatie vermogen
Bepalend bij nare ervaringen:
-Rood: limbisch systeem; onze emotionele sturing
Bepalend bij overweldigende ervaringen (trauma):
-Groen: hersenstam; onze autonome overlevingsimpulsen

Stress
Een benadering van stress bezien vanuit de activatie van ons zenuwstelsel. Deze benadering
komt vanuit de Somatic Experience (SE).
SE maakt ons bewust van waar we meestal zitten
in onze activatie. Zodra we daar meer bewust
van zijn, kunnen we ook ontdekken wat we nodig hebben om weer ‘te zakken’.
Weet jij al waar je meestal zit in je werk of in een
andere prestatiegerichte omgeving? Kijk eens
hoe je jezelf weer terug kunt brengen naar een
meer gereguleerde staat (groene curve).
We willen toch allemaal –als het kan- graag werken en leven vanuit gemak !
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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 maart, van 10.00-15.30.
-Geschikt voor wie zichzelf op dit vlak wil ontwikkelen.

6 februari - 9 april
m.u.v. 13, 20 februari
wekelijks donderdagavond,
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 meest recente onderwerpen gaan over:
-Duivelse dans
-Uitputter
-Mopperaar
-Weglopen van jezelf
meer lezen, zie:
blogs op de website

- 1/2 dag ‘mindful leven’, een-

langstelling:

© hartsupport loopbaansupport

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

