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Voorjaar… zonlicht 

Er komt weer kleur in de natuur, in onze tuin laten de eerste voorjaarsbloemen 

zich alweer zien.  Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik geniet er steeds meer 

van. 

Ook de zomer trekt  wat aan onze aandacht.. Misschien kunnen we weer 

‘gewoon’ op vakantie als we beiden gevaccineerd zijn.. Zou mooi zijn! Hoe dan 

ook, ik ervaar het voorjaar als levendig, uitnodigend en hoopvol! 

Afgelopen winter was de praktijk open voor wie dat wilde, hoewel met mond-

kapje op was dat voor de meesten prima te doen. Als de ontwikkelingen zo 

doorgaan, kunnen ook in de praktijk de mondkapjes spoedig weer af. Het nieu-

we normaal hoor ik steeds meer in mijn omgeving, ik ben er benieuwd naar en 

laat mij verrassen. 

 

 

Langskomen en/of beeldbellen 

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

1,5 meter en we beiden (voorlopig nog) 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 goede mogelijkheid voor thera-

pie of coaching.  Wat mij betreft dus een prima alternatief en als je twijfelt, 

probeer het een keer!  Meer info over Corona  omgang zie de website  

 

 Voorjaar  2021 

Fig.1 & 2  Tulpen en de Rododendron openen zich ook, ondanks de lichte vorst. 

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 
 

 

 

Terugval in ‘lastige stukken’ 
Misschien herken je dat ook wel, je leven gaat al een tijdje lekker en ineens kom je weer dingen tegen 

waarvan je dacht dat die nu wel ‘over‘ waren. Dat kan zowel zijn met dingen die je in therapie hebt uitge-

werkt alsook dingen die vanuit je eigen benadering- opgelost leken. We zijn weer even teruggevallen. 

 

Normaal 

Terugval is een normaal fenomeen en toch kan het ons  soms behoorlijk van de wijs brengen; hoe kan dit 

nou, ik ben er toch klaar mee, wat moet ik er nu weer mee, enzovoort. Frustratie of schrik is vaak het ge-

volg van terugval want wie wil er nu terugvallen. En toch is terugval in zekere zin normaal te noemen. Nor-

maal in de zin van dat er altijd wel iets nog niet helemaal ‘af’ is, waardoor het nare gevoel en de ontkrach-

tende betekenisgeving ineens weer naar boven komen. 

 

Kenmerkend 

Wat terugval  kenmerkt-na therapeutisch of anders met inzicht-  is dat het meestal minder intens is dan 

voorheen en minder lang duurt. Dat maakt het meteen al minder belastend en besef hiervan geeft meteen 

al wat meer perspectief. 

 

Opstaan 

Om weer met je beide benen op de grond te komen kan het behulpzaam zijn om na te gaan wat je ook 

weer aan inzichten hebt verworven. Zodra je je eerdere inzichten erbij hebt, kun je nagaan wat de huidige 

terugval hiermee te maken heeft en wat je nodig hebt om weer in je kracht te komen. Wanneer je dit op je 

laat inwerken  komt er meestal weer helderheid. 

 

Zinvol 

Verrast de terugval je en kom je er niet uit met eerder opge-

dane inzichten, dan kan een therapie sessie zinvol zijn om hier 

nog eens wat dieper naar te kijken. 

 

 Hartsverlangen 
 

Een recent geschreven blog verkent het fenomeen 

‘hartsverlangen’. Het belang van ons hartsverlangen is 

dat het ons een perspectief kan bieden vooral in tijden 

van tegenslag en stress. (zie website) 

 

Misschien is dit wel vergelijkbaar met ’een lichtje aan het einde van de tunnel’. Zodra je weet waar-

voor je doet wat je doet; wat de essentie is van wat je wilt bereiken, is hartsverlangen kenbaar. 

 

Een voorbeeld.  

Als ik vastloop in mijn relatie dan is het niet fijn en kan ik allerlei excuses verzinnen waarom de ander 

niet goed is en ik evenmin. Dit frustreert en leidt o.a. tot verwijten. Niet echt constructief om eruit te 

komen. Echter, als ik de tijd neem om na te gaan ‘wat ik ook al weer graag met de ander heb’, dan 

komt mijn hartsverlangen omhoog. Met mijn hartsverlangen heb ik weer een perspectief en weet ik 

waar ik naartoe kan en wil werken! Tevens is er zo een bredere kijk op wat er speelt en realiseer ik 

mij wat nu nodig is.                   

 

Fig. belemmeringen (!)  en ons hartsverlangen (?) 

https://hartsupport.nl/58-hartsverlangen/
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Lichamelijk klacht = ingang 
 

Ons lichaam heeft vele zaken voor ons  opgeslagen, 

totdat wij onze aandacht daaraan willen geven.  

 

Veelal betreft het zaken die wij ooit naar ons onder-

bewustzijn hebben verdreven; destijds was dat no-

dig, doch de tijden zijn veranderd. 

 

Door onze aandacht te richten op de betreffende 

lichamelijk plek (ingang) dienen zich gaandeweg  

allerlei andere aspecten van een ervaring aan. Zoals 

een emotie die ineens opkomt, of een beeld dat we  

vergeten waren…. 

 

Dank zij deze zich aandienende aspecten, komt een 

ervaring -die nog ‘niet af’ was- weer aan de opper-

vlakte van ons bewustzijn. Niet af, in de zin van ‘nog 

onvoldoende geïntegreerd ‘in ons bewustzijn. 

 

Nu we er onze aandacht aan geven krijgt het ons 

gehele bewustzijn. We zien nu die betreffende  

situatie weer onder ogen. We ervaren het de ver-

schillende onderdelen van de ervaring, doch in de 

huidige tijd, want inmiddels is onze situatie veran-

derd! 

 

Door er vanuit onze huidige staat naar te kijken en 

zo mogelijk toe te voegen wat destijds ontbrak, kan 

de ervaring integreren. De ervaring is erkend en be-

grepen, we kunnen er nu een betekenis aan toe ken-

nen waar we mee kunnen leven.   

 

De fysieke klacht waarmee we begonnen als ingang 

voor onderzoek, kan nu naar de achtergrond of zelfs 

geheel verdwijnen. Dit is afhankelijk van de impact 

van de ervaring, die gedurende veelal jaren op ons 

fysieke gestel heeft ingewerkt.  

 

 

hartsupport …. loopbaansupport 
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Blogs.. 

Met plezier en 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:  

-Hartsverlangen 

-Belichaamd leven 

-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/

