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Winter kou 

Sinds een paar weken hebben we winters weer; de vorst geeft rijp aan gras en 

bomen en de (soms) sneeuw bedekt de wereld onder een smetteloos laagje 

wit.. Daarnaast is het ook gewoon koud en gelukkig kunnen we ons daar tegen 

kleden :-). 

Ook is het een tijd om de warmte binnen te waarderen, contact te onderhou-

den met geliefden en tijd voor hobby of andere gewenste prettige bezigheden. 

Helaas zitten we ook nog in de lockdown vanwege Corona, het is niet anders. 

Hoe lang de tunnel ook mag lijken er is licht zichtbaar aan het einde daarvan, 

en zo is het ook nog eens een oefening in geduld :-)… tja. 

 

 

Therapie/coaching-praktijk 

Bezoek aan de praktijk blijft mogelijk mits we ons houden aan de afstand van 

1,5 meter en we beiden een mondkapje dragen. 

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 beeldbel-

len. Wanneer je verkouden bent, niet wilt reizen of geen risico wilt lopen, is 

beeld- of videobellen 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  

 

 

 Winter  2021 

Fig.  De sneeuw liet zich al even zien... 

https://hartsupport.nl/wp-content/uploads/2020/05/Omgang-met-Corona-virus-6mei2020-pdf.pdf
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 Support voor je lijf, hart & mind 
 

 

 

Jezelf opvangen (vooral nu er minder afleiding is) 
Hoewel we over het algemeen best goed met onszelf kunnen omgaan, is het zo nu en dan ook lastig om te 

doen. Om je een alternatief te bieden volgt hierbij een hulpmiddel dat je wellicht van dienst van zijn. 
 

?, Effect in onszelf  

Alles wat zich voordoet, of het nu iets bekend is of iets nieuws, 

begint met een effect in onszelf.* Dat effect wil gekend worden en 

dat vraagt soms wat meer tijd dan je misschien wilt. 
 

!, Betekenis van het effect  

Zodra je de tijd neemt om stil te staan bij het effect dat iets op je 

heeft (gevoel, lijf, gedachten) dan ontdek je wat dit voor jou bete-

kent. Dit kan doordat je het innerlijke signaal herkent (bijv. honger 

schrik, blijheid of boosheid), en het kan ook refereren aan iets van een andere ervaring (vroeger thuis, an-

dere ervaring, gemis, trauma, enz.) 
 

Wat wil je hiermee 

Nu je weet waar het over gaat en wat het voor jou betekent, kun je nagaan wat jij hiermee wilt doen (bijv. 

eten klaar maken, de ander zeggen wat jij ergens van vindt, enz). 
 

Beweging 

Vervolgens kom je in beweging (actie) en ga je vervolgens doen wat je kan en wilt doen (realiseren).  

 

Resumé 

Hoewel dit een gesimplificeerde weergave is van jezelf opvangen, raakt het wel aan de essentie ervan. 

Neem vooral de tijd! kijk wat er in jou plaatsvindt naast je gedachten, zoals: lijfelijke sensaties, gevoelens, 

en beelden. Ga dan na wat het voor je betekent en wat je ermee wilt doen. Wat je er vervolgens mee kunt 

doen varieert van intern oplossen (bijv. onrust of ongeduld) tot externe omgang (bijv. zeggen wat van be-

lang is om te zeggen of doen wat je graag doet). Natuurlijk lukt dit niet altijd even gemakkelijk, maar pro-

beer het eens een tijdje! 

*Het ervaren-effect vs. het verhaal 

Fig. ‘de Zinker boog’ 

Het klinkt misschien vreemd, maar in therapie is niet het verhaal bepalend om te ont-

dekken waar ‘het knelt’, maar het gaat om het effect van het verhaal of de ervaring. 
 

Effect van het verhaal 

Een verhaal gaat over een bepaalde ervaring en in therapie gaat het dan over lastige 

ervaringen. Een ervaring is lastig omdat het iets met ons doet. Als we kijken naar wat 

het met ons doet, dan kijken we naar het effect van het verhaal; het ervaren effect. 
 

Wat het doet 

Een verhaal heeft als kenmerk dat het zichzelf in standhoudt. Dat komt omdat we met 

ons denken veelal geen afdoende oplossing of alternatief kunnen vinden. Gaan we ech-

ter kijken naar wie we als geheel zijn, dan komt de wijsheid van ons lichaam en ons ge-

voel naar boven.  
 

Integraal 

Deze integrale benadering leidt veel al tot inzicht en uiteindelijk tot een toename van 

onze autonomie en authenticiteit! Wie wil dat nou niet. 
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Vrij uit leven; vrij voelen 

 

Op de website staat een blog over vrijuit-leven (zie: 

website). Omdat vrij uit leven raakt aan ‘je werkelijk 

vrij voelen met wie je bent’, het volgende. 

 

Wie je bent 

Misschien is het niet zo helder te definiëren wie je 

bent, maar de essentie is dat je gewoon ‘bent wie je 

bent, met alles er op en eraan’. Dat betekent dat je 

uiterlijk is zoals het is, je capaciteiten, kwaliteiten en 

beperkingen zijn zoals ze zijn. Dat dit alles slechts 

tijdelijk een ‘gegeven’ is, zal je duidelijk zijn.  Zo 

wordt je ouder en kun je je op veel terreinen ontwik-

kelen, als je dat zou willen en soms nemen dingen af. 

Maar.. op dit of beter op elk moment is het gegeven 

daar. 

 

Vrij voelen 

Je vrij voelen met jezelf is waarschijnlijk het mooiste 

cadeau dat je jezelf kunt bieden. Dan accepteer je 

jezelf in alles.  

Vooral accepteer je dan ook de kanten van jezelf die 

je ergens misschien liever niet zou hebben of laat 

zien, maar die er toch echt zijn.  

Dit volledig kunnen accepteren van jezelf zorgt voor 

een warm hart en een stevig buik, waardoor je het 

leven werkelijk vrij tegemoet kunt treden. 

 

Beetje of helemaal vrij 

Soms een beetje en soms voel je je helemaal vrij, dat 

kan meerdere redenen hebben. Zoals onder andere: 

-Wanneer je in een veilige omgeving bent, waar je 

helemaal kan en mag zijn wie je bent, of 

-Wanneer je je innerlijke veiligheid zodanig veran-

kerd hebt, dat je jezelf die vrijheid kunt toestaan, 

waar je ook maar bent. Dit is veelal een innerlijk er-

varen vrijheid en gaat niet zozeer over uiterlijk waar-

neembaar gedrag. Hoewel jij en ik veelal goed kun-

nen waarnemen wanneer iemand zich vrij voelt met 

zichzelf :-)  

Illustratie:  

vrij uit leven, wanneer je verbinding met je buik je hart en 

je verstand zijn afgestemd. Dit voelt stevig en is natuurlijk. 

hartsupport …. loopbaansupport 
 

https://hartsupport.nl/55-vrijuit-leven/
https://hartsupport.nl/55-vrijuit-leven/
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Blogs.. 

Met veel plezier en met compassie schrijf ik over onderwerpen en the-

ma’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 prak-

tisch’ is.  

De meest recente onderwerpen zijn:  

-Kracht van illusie 

-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 

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

