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Ritme van de natuur.. 
Bijzonder toch dat de seizoenen zich gewoon weer aanpassen aan het eigen 

ritme, terwijl wij ons ritme (deels) moeten aanpassen o.a. vanwege Corona.  

Nu het herfst is beginnen de bladeren weer te verkleuren en te vallen. Er komt 

daardoor, in deze ‘meer donkere’ dagen, toch wat meer licht naar binnen, ten-

minste als je bomen in je tuin hebt ;-). Ik ervaar licht als fijn en opbeurend en 

kan mij dan ook goed voorstellen dat minder licht tot zwaarte in het gemoed 

kan leiden. Omdat het ritme van de seizoenen ieder jaar weer terugkomt, heb-

ben wij ons daar naar te voegen of aan te passen..  

Soms is aanpassen zo lastig en soms gaat het ook weer zo vanzelfsprekend! 

Veelal hebben wij daar gelukkig zo onze eigen manieren van omgang mee :-) 

 

Therapie/coaching-praktijk 

Bezoek aan de praktijk blijft mogelijk 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 ook de mogelijkheid van beeldbellen. Als je verkouden bent, 

niet wilt reizen of geen risico wilt lopen, is dit een praktisch en ook een goed 

middel voor therapie of coaching.  Wat mij betreft dus een prima alternatief en 

als je twijfelt, probeer het eens!  

Meer info over Corona  omgang zie de website  

 

 

 Herfst  2020 

Fig: rood met witte stippen.. :-) 

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

https://hartsupport.nl/wp-content/uploads/2020/05/Omgang-met-Corona-virus-6mei2020-pdf.pdf


 

 

 
In deze tijd worden we nog meer met onze neus op de feiten ge-
drukt; 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; bewegen, verplaatsen, genie-
ten, lijden, beleven en ervaren! 
 
Mogelijk is het ‘ervaren’ iets dat wij soms wat onderbelichten. Ervaren 
gaat over de impact die ontmoetingen in 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 onwen-
selijk. Denk bijvoorbeeld aan onrustige gevoelens, pijn, of intense emoties 
en gedachten. 
 
Kunnen we echter inzien, dat het ‘ervaren gevolg’ iets is dat we juist kun-
nen onderzoeken en waar we iets zinvols uit kunnen halen, dan is bijna 
iedere ontmoeting een spannende uitdaging. Zo kunnen we namelijk het 
‘ervaren gevolg’ onderzoeken en ontdekken, wat er is, waar het aan raakt 
en wat wij hiermee kunnen en willen doen. En dan vooral heel dicht bij 
onszelf blijven!     Zie ook de website 
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 Support voor je lijf, hart & mind  

 

 

Innerlijke uitlijning & geluk ervaren 
 

Wat zijn wij mensen toch een bijzondere wezens! We denken, we voelen en we gedra-

gen ons en dat alles geeft ons informatie over hoe we ons vervolgens weer voelen, 

denken en gedragen. Allemaal cycli die zich veelal zo vanzelfsprekend afspelen.. 

 

Toch ervaren we ons regelmatig anders dan dat we zouden willen. We voelen ons bij-

voorbeeld gestrest, gespannen, boos, verdrietig, bang of onrustig.. en we begrijpen 

onszelf regelmatig niet daarbij.. ‘wat is er toch aan de hand’? 

 

Recent noemde iemand dat “een gebrek in onze innerlijke uitlijning”. ‘Innerlijke uit-

lijning’ dat spreekt mij aan omdat het gaat over: buik/lijf, hart en hoofd die op elkaar 

afgestemd zijn. 

 

Voorbeeld: 

Zo is er misschien een diep verlangen dat je je kwetsbaar wilt opstellen (hart), je hoofd 

denkt echter dat dat niet kan vanwege negatieve ervaringen, je komt dan ook niet in 

beweging (buik) en zet je misschien zelfs schrap (lijf). 

 

Doe je echter wel wat je verlangt en blijf je trouw aan wat je verlangt, dan ‘stroomt’ je 

hart (warm gelukkig gevoel), is je buik aanwezig (stevig en krachtig) en is je lichaam in 

beweging. Nu zijn er enkel gedachten die dat ondersteunen, en als er al andere ge-

dachten zijn, dan ben je er niet aan gehecht. 

 

Meestal ervaren we dat niet zo vaak, maar als je met meer bewustzijn hier mee om-

gaat kan het alsmaar meer toenemen. Wie wil dat nou niet.. 

Lichaamsbewust; ervaren van gevolg 

Fig. Uitlijning van ons 

lichaam en innerlijke 

systemen 

https://hartsupport.nl/53-lichaamsbesef-leven/
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Bevriezing is een staat van zijn waarin je je gespan-

nen voelt, je lichaam staat zo ongeveer stijf van de 

stress. Bevriezing kan ook aanvoelen als ‘niets’, dan 

heeft je bewustzijn besloten dat de waarneming te 

heftig is en trekt de waarneming zich terug uit je li-

chaam. 

 

Waarom? 

Waarom we bevriezen is een uitgebreid verhaal. In 

het kort komt het er op neer dat je (zenuwstelsel) 

een situatie als bedreigend ervaart en daar niet an-

ders mee kunt omgaan dan te bevriezen. Zou je dat 

wel kunnen dan dienen zich namelijk andere be-

schermingsmechanismen aan zoals vechten of vluch-

ten. 

 

Machteloos, hulpeloos 

In de bevroren staat voelen we ons meestal machte-

loos of hulpeloos. We kunnen letterlijk geen kant op. 

Een bevriezing die plaatsvindt en die -gezien de om-

standigheden– niet nodig is, heeft veelal een trau-

matische oorsprong. 

 

Ontdooien.. 

We kunnen pas weer ontdooien als we ten diepste 

ervaren dat de situatie weer veilig is. Omdat bevrie-

zing vrijwel altijd met ingrijpende ervaringen te ma-

ken heeft, is het aan te raden om hier met een the-

rapeut naar te kijken. 

 

Traumatherapie (somatic experience) 

Traumatherapie is een benadering die gericht is op 

het in samenspraak hervinden van het oorspronkelij-

ke herstel vermogen en zelfregulatie. Met behulp 

van de therapeut wordt verkend wat oorzaken zijn 

van de bevriezing. Vervolgens wordt het zelfregule-

rend vermogen van de cliënt gestimuleerd om in 

samenspraak te verkennen wat nodig is om de auto-

matische bevriezingsreactie uit te kunnen zetten. 

Illustratie:  

alsof je vast zit en geen kant uit kunt… vs. kunnen bewegen 

op een manier die je wilt. 

hartsupport …. loopbaansupport Bevriezing... 



 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaar 2020: 

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 oe-

fen opnames. 

 

Zie ook de website  

© hartsupport loopbaansupport 

Blogs.. 

Met veel plezier en met compassie schrijf ik over onderwerpen en 

thema’s die in mijn en in het leven van cliënten nogal eens voorko-

men. 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:  

-Vrij-uit leven 

-Verbinding 

-Lichaamsbesef 

meer lezen, zie de blogs op de website 

hartsupport: workshops, training en blogs 

 

 

 

Zie ook de website 

 

-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. 
 

Mindfulness Training 

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 

http://hartsupport.nl/activiteiten-van-hartsupport/
https://hartsupport.nl/50-duivelse-dans/
http://hartsupport.nl/activiteiten-van-hartsupport/
https://hartsupport.nl/activiteit/zelf-liefde-workshop/

