Nieuwsbrief

© hartsupport loopbaansupport

Winter 2020

januari/februari 2020
Uitgave 26

Fig: volop laurier ‘kersen’

Fig. Komt er nog een echte winter?

Een nieuw gelijkwaardig jaar!
Bijzonder dat er alweer een nieuw jaar is en het getal is ook bijzonder
2020, het heeft iets moois, vind je niet?
Als ik mijn gedachten hierover laat gaan dan zit er ook iets van gelijkwaardigheid in...20….20.
Gelijkwaardigheid is regelmatig een thema dat ik tegenkom in coaching en
therapie en ook bij mijzelf. Soms is het zo een gewoonte geworden om
onszelf als ‘minder’ te zien en soms ook als ‘meer’ te zien. Hierdoor komen
we niet werkelijk tot ons recht; bij gevoelens van minderwaardigheid zijn
we ‘te klein’ en bij meerderwaardigheid ‘te groot’ waardoor er geen optimaal contact kan ontstaan, noch in onszelf, noch met de ander.
Omdat onze patronen van (on)gelijkwaardigheid veelal ‘geprogrammeerd’
zijn in onze jeugd, zit de oorsprong ervan opgeslagen in ons onderbewustzijn. Met therapie is hier gelukkig winst te behalen. Dat is een uitkomst
voor onszelf en ook voor de ander!
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Ik wens ons allen dan ook een leven toe van gelijkwaardigheid, waardoor
er ruimte is voor zelfrespect en zelfwaardering; met wie we dan ook maar
in contact staan. Als er sprake is van zelfrespect en zelfwaardering is dat er
vrijwel vanzelf ook naar de ander, dan is er sprake van werkelijk contact of
verbinding! Wie wil dat nou niet .
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Support voor je lijf, hart & mind

Aanpassen en/of wegcijferen
We kennen het allemaal wel vermoed ik, soms passen we ons aan en soms cijferen we
ons weg. Echter het kan ook zijn dat we ons aanpassen of wegcijferen, terwijl we dat
helemaal niet willen! Wat gebeurt er dan en is er een weg terug?
Gelukkig is er eigenlijk altijd wel een weg terug, de vraag is echter ‘hoe’ en dat verschilt per persoon. Over het proces is wel iets te melden.
Aanpassen is in feite een stukje van je eigen ruimte weggeven. Als je bewust een
stukje van je eigen ruimte weggeeft is aanpassen geen probleem. Als je een stukje
van je eigen ruimte weggeeft zonder dat je dat bewust wilt, dan speelt een oud patroon je parten. Oude patronen zitten veelal in ons onderbewustzijn en het is lastig
om daar zonder therapie een werkelijke verandering in aan te brengen.
Voor Wegcijferen geldt hetzelfde, ware het niet dat onbewust wegcijferen een grotere impact heeft; ga maar na je bent er eigenlijk niet meer; je doet er niet toe…!
Omdat beide gewoontes of patronen onbewust plaatsvinden, is dieper therapeutisch
werken nodig om de oorzaak van het patroon te ontkrachten. Zodra de oorzaak is
ontkracht, is er ruimte voor nieuw gedrag.
Hoewel nieuw gedrag tijd nodig heeft om eigen gemaakt te worden, is het een verademing om te ervaren dat je weer een keuze hebt in hoe je je wilt opstellen.
Keuzeruimte hebben is vrijheid hebben, met vrijheid is er toename van levensplezier!

Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen is ‘op jezelf vertrouwen’. Op-je-zelf-vertrouwen betekent dat
wat je waarneemt, voelt én denkt, dat je daar op vertrouwt, ongeacht hoe de
omgeving daarop reageert.
Dat wil niet zeggen dat zelfvertrouwen altijd ‘gelijk’ heeft, dat is ook helemaal
geen probleem. Bij een blijkbaar onjuiste waarneming ben je echter niet van
je stuk! Je herkent je vergissing, en: je ziet in dat je iets belangrijks genegeerd
hebt, of je haalde er een irrelevante gedachte bij, of een oude nare ervaring
werd getriggerd, of enzovoort! Geen probleem dus, dat kan gebeuren :-).
Wanneer je vertrouwt op je waarneming, neem je je zintuigen serieus, zoals
je voelen, je visuele en/of auditieve indruk, je geur, je smaak evenals de reacties van je lichaam. Daar kan je je vervolgens, geheel in lijn, naar gedragen.
Hoe fijn is het als je (weer) op jezelf kunt vertrouwen!
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Rigide brein...
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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.
Dit is vaak prima voor overlevingsdoeleinden, doch
té beperkend voor de dagelijkse levenservaringen.

Het is dan ook 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 benutten. Zo ontstaat er gaandeweg
meer autonomie en vooral 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 je dagelijks leven:
-Blauw: neocortex; onze dagelijks bewustzijn en organisatie vermogen
Bepalend bij nare ervaringen/ triggers:
-Rood: limbisch systeem; onze emotionele sturing
Bepalend bij (trigger) overweldigende ervaringen (trauma):
-Groen: hersenstam; onze autonome overlevingsimpulsen

*Nieuwe paden..
Onze hersenen volgen graag bekende wegen,
net al wij; eenmaal bekend houden we ons er
graag aan (vast).
Echter niet altijd is de bekende weg een goede
of best passende weg. Soms is de bekende weg
zelfs desastreus voor ons welzijn.
Door te experimenteren met nieuw gedrag en
–als dat bevalt– dit te herhalen, wordt het eerder nog onbekende gedrag gaandeweg bekend
gedrag.
Nieuw gedrag naast bekend gedrag, geeft ook
weer keuzeruimte. Het oude gedrag kan soms
nog praktisch zijn én je hebt een alternatief!
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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 eerst volgende mindfulness training start op 6 februari
-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.
Voorjaar 2020:
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 zijn:
-Duivelse dans
meer lezen, zie de blogs op de website
-Uitputter
-Mopperaar
-Weglopen van jezelf

- 1/2 dag ‘mindful leven’, een-

langstelling:

Fig. de eerste krokus laat zich al zien :-)
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voudige broodmaaltijd met
soep á € 20,- (16.00-20.00)

