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Fig: rododendron in bloei

Fig. De natuur toont zich ogenschijnlijk onverstoord en mooi :-)

In de ‘ban’ van Corona!
We ervaren het allemaal in meer of mindere mate, we worden beperkt!
We worden beperkt doordat zich een onbekend virus in de wereld manifest
is geworden. Dit virus, bekend als Corona, kan een flinke aanslag betekenen
voor onze gezondheid, zeker als die al belast is door een andere ziekte.
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Hoe dan ook, we zitten in een gedeeltelijke lock-down en hoewel de signalen rondom de verspreiding bemoedigend zijn, we kunnen voorlopig niet
meer alles zo vanzelfsprekend doen!
De vanzelfsprekendheid van vrijheid, van doen en laten wat je wilt, zijn we
ineens kwijtgeraakt. Ik weet niet hoe jij daarmee omgaat, maar voor mij is
dat dubbel… Soms merk ik er vrijwel niets van en soms is de beperking ineens zo bedrukkend aanwezig…
Therapie/coaching-praktijk
Er is nog steeds bezoek mogelijk in de praktijk, mits we ons houden aan de
afstand van 1,5 meter. Natuurlijk bel ik af of belt de cliënt af, als er verschijnselen zijn die met Corona te maken kunnen hebben.
Daarnaast is er de mogelijkheid van beeldbellen. Dit was voor mij een
nieuw fenomeen en ik zag er in het begin tegenop. Nu ik het regelmatig
doe, merk ik hoe fijn er ook op deze manier te werken is!
Meer info over omgang met corona zie je op de website
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Support voor je lijf, hart & mind

Omgang met emoties
Zodra emoties zich vaker of intenser aandienen dan je wenst, of als je emoties heftiger
zijn dan in de betreffende situatie verwacht mag worden, is een gerichte omgang
daarmee zinvol.
Emoties hebben wij mensen nodig, ze zijn ons en behulpzaam. Zo laten zij onder andere van zich voelen als er niet wordt voldaan aan onze behoeften en/of als wij worden
bedreigd of aangevallen.
Worden onze emoties echter als overweldigend ervaren (out of control) of doen zij
zich wel heel frequent voor, dan is er vaak meer aan de hand. In het voorgaande
wordt melding gemaakt van ‘bedreigd of aangevallen worden’. Bij overweldigende
emoties voelen wij ons wellicht bedreigd of aangevallen, maar worden dat veelal niet.

emoties

Soms is ons ‘voelen’ geconditioneerd met oude ervaringen, die vaak ook nog eens in
ons onderbewustzijn zijn opgeslagen. Zo worden wij als het ware meegenomen over
een oude route van ooit vroeger, in een actuele situatie in het hier en nu.
Het is heel zinvol om onze emoties onder de loep te nemen. De oorsprong verkennen
en hierop te reflecteren in het hier en nu. Therapie kan nodig zijn, omdat de oorsprong in ons onderbewustzijn ligt opgeslagen en nogal eens beschermd wordt door
een muurtje van angst.
Wat we mogen nastreven is een emotie die voor ons passend voelt, helder is waar
deze over gaat en die ons in beweging zet om er vervolgens adequaat mee om te
gaan.

Lichaam bewust zijn
In deze tijd worden we nog meer met onze neus op de feiten gedrukt; hoe is het met je lichaam! Is je lichaam ziek, voelt het zich niet zo
prettig, waar zit het dan en is er misschien meer aan de hand, enzovoort.
Ons lichaam is -meen ik- het meest kostbare dat we hebben tijdens ons
leven. We kunnen er heel veel mee doen, beleven en ervaren!
Mogelijk is het ‘ervaren’ iets dat wij soms wat onderbelichten. Ervaren
gaat over de impact die ontmoetingen met situaties, met anderen en met
je zelf. De impact is hier het ‘ervaren gevolg’ van die ontmoetingen. Het
‘ervaren gevolg’ vinden we soms echter niet zo wenselijk of juist onwenselijk. Denk bijvoorbeeld aan onrustige gevoelens, pijn, of intense emoties
en gedachten.
Kunnen we echter inzien, dat het ‘ervaren gevolg’ iets is dat we juist kunnen onderzoeken en waar we iets zinvols uit kunnen halen, dan is bijna
iedere ontmoeting en spannende uitdaging. Zo kunnen we namelijk het
‘ervaren gevolg’ onderzoeken en ontdekken wat wij hiermee kunnen en
willen doen. Heel dicht bij onszelf blijvend! Zie ook de website
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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.
Dit is vaak prima voor routine en overlevingsdoeleinden, doch té beperkend voor de dagelijkse nieuwe
en uitdagende levenservaringen.
Het is dan ook belangrijk om je hersenen te laten
ontdekken dat er andere routes zijn om te volgen,
die voor verschillende situaties beter kunnen passen.
Zodra je hersenen (en jij ook) ontdekken dat er
alternatieve routes zijn, kun je deze bewust ook vaker volgen. 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

Alternatieve 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 kan de bekende
weg zelfs desastreus uitpakken, voor onszelf en/
of voor anderen.
Door ons te openen voor nieuw gedrag en
–als dat bevalt– te herhalen, wordt het eerder
nog onbekende gedrag gaandeweg een alternatief voor reeds bekend gedrag.
Nieuw gedrag naast bekend gedrag, geeft ook
weer keuzeruimte. Het oude gedrag kan soms
zeker 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 17 september
-Zowel geschikt voor wie zich de beoefening eigen wil maken en voor wie
niet meer zoveel aan oefenen toekomt.

Zo is het een westerse structuur geworden rondom de
Boeddhistische basis.

Voorjaar 2020:

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 11 september van 10.00-15.30.
-Geschikt voor wie zichzelf op dit vlak wil ontwikkelen.
Zie de website voor meer informatie

Blogs..

Mindfulness Training (groep)
17 september - 12 november
m.u.v. 29 oktober
wekelijks donderdagavond,
8x: 19.30-21.00*
te Huis ter Heide
€ 295,- Incl. werkmap en oefen opnames.
Zie ook de website

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:
-Verbinding
-Lichaamsbesef
-Oorsprong
-Gedrag; wie je bent?
meer lezen, zie de blogs op de
website

Fig. de eerste krokus laat zich al zien :-)
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