Nieuwsbrief

© hartsupport loopbaansupport

Na-Zomer 2021

augustus 2021
Uitgave 32

IN DIT NUMMER

Na-Zomer… en omgaan met wat er is
Wat gaat die zomer snel al weer richting nazomer en herfst; de dagen worden al
wat korter, de blaadjes verkleuren soms wat en er komen minder snel of geen
nieuwe bloemen bij. Ik heb het hier over wat ik waarneem in onze tuin..;-)
En dan zijn er ook die bijzondere weersveranderingen die er zijn bij ons en in de
wereld, indrukwekkend merk ik.
Geeft de zomer een gevoel van openheid en minder verhulling, gaat de nazomer
al weer naar ietsje dichter en omhullen. Het is zo bezien ook een beetje ‘loslaten
wat was en omgaan met wat is’ en daar de eigen balans in te vinden.
Omgaan met het weer is, zo bezien, vergelijkbaar met omgaan met wat ons zo
nu en dan raakt. Een ontmoeting, een verandering, een tegenslag of verlies, het
zijn allemaal ervaringen van loslaten van wat was, om vervolgens een nieuwe
balans te vinden in met wat er is.
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Langskomen en/of beeldbellen
Bij een bezoek aan de praktijk houd ik mij graag aan de afstand van 1,5 meter,
komen we daarbinnen, laten we dan 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 beeldbellen. Wat mij betreft dus een
prima alternatief en als je twijfelt, probeer het een keer! Meer info over Corona
omgang zie de website
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Support voor je lijf, hart & mind

Niet weten……
Soms is ‘niet weten’ moeilijk om mee om te gaan. Om hier wat genuanceerder naar te kijken, zal ik eerst aangeven waar hier ‘niet weten’ voor staat
en vervolgens een stappenplan voor omgang voorstellen.
‘Als er zich iets voordoet (intern of extern) en je niet weet hoe daarmee om

te gaan, of als er zich niets voordoet (intern of extern) en je weet niet hoe
daarmee om te gaan. Is waar dit ‘niet weten’ over gaat’.
Ad. er doet zich iets voor
Het is iets nieuws (prettig of onprettig) en het geeft een zodanig effect op je
dat je -algemeen gesteld- in 3 scenario’s terecht kunt komen: Je wordt
bang*, of je wordt boos*, of het is te overweldigend en je verdwijnt* als
het ware. (of je vindt het prima, maar daar gaat dit niet over)
*in verschillende gradaties
Ad. er doet zich niets voor
Je zintuigen en /of interne observator neemt klaarblijkelijk niets waar dat je aandacht vraagt. Nu zal de één
dat prima vinden en de ander zal dat vervelend, of als verveling ervaren.
-Zoals bij alle ervaringen die we lastig vinden, is het belangrijk om deze te kunnen observeren. Het beste is
om dit vanuit een rustig gevoel te doen, terwijl we in contact met ons lichaam en onze ademhaling.
-Vervolgens kijken we naar onze emotie, waar gaat die eigenlijk over? Uiteindelijk blijkt een emotie veelal te
gaan over een behoefte die onvervuld is. Door eerst die behoefte te erkennen en toe te laten in ons lichaam,
verandert er al iets.
-Dan is het zinvol om te kijken hoe je eventueel invulling kunt geven aan die behoefte, nu of op een later
moment.
Natuurlijk is niet elke ervaring van ’niet weten’ zo eenvoudig door te lopen als hierboven geschetst, maar het
is het toepassen waard :-). Als je hiermee experimenteert, ben ik benieuwd naar je ervaring. Veel succes!

Groundhog day
Misschien ken je de film Groundhog day, waarin de hoofdrolspeler (Bill Murray) alsmaar dezelfde dag
ervaart, totdat hij inziet waar het in feite over gaat én wat hij te doen heeft; zijn hartje opengaat en
de herhaling stopt.
Er zit n.m.m. een parallel in met onze eigen herhalingen. Herhalingen in de zin van dominante patronen die we liever niet meer zouden vertonen, maar die toch plaatsvinden… totdat..
Dit is nu net wat mij zo aanspreekt in therapie, we kunnen de oorzaak van het patroon ontdekken
waardoor inzicht ontstaat. Vervolgens kunnen we kijken wat je nodig hebt om voortaan niet meer
mee te hoeven gaan in het patroon. Een avontuurlijk proces, waarbij nieuwsgierigheid een prettig
hulpmiddel is. :-)
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Waarom het lichaam belangrijk is bij therapie
Hoewel we soms denken ‘alles onder controle’ te hebben, blijkt dat regelmatig niet zo te zijn. We reageren op
een manier die we (achteraf) liever niet willen; we doen
iets, of we doen iets niet; we voelen ons naar; hebben
allerlei gedachten; voelen ons gestrest, enzovoort.
Natuurlijk zijn hiervoor redenen, maar welke dan en als
we iets ontdekt hebben, waarom houdt het dan niet op?
Onderbewustzijn
Ons onderbewustzijn speelt hier een belangrijk rol, waarom? Omdat zij veel informatie heeft opgeslagen waar wij
ooit niet anders mee wisten om te gaan. Die opgeslagen
informatie en die omgang ermee zijn niet bereikbaar
voor ons bewustzijn!
Echter omdat zij ons nog steeds stuurt in situaties die
lijken op die van de opgeslagen informatie, herhalen wij
wat ons onderbewustzijn ons aangeeft te doen.
Lichaam = Ingang
Ons bewustzijn kan niet rechtstreeks naar ons onderbewustzijn om daar zo mogelijk te corrigeren. Maar
gelukkig hebben wij ons lichaam! Ons lichaam met
haar sensaties, gevoelens, werkingen en bewegingen,
biedt ons een ingang tot ons onderbewustzijn.
Ingang
Dankzij ons lichaam is er ook te werken met de oude
opgeslagen ervaringen in ons onderbewustzijn.
Ons lichaam biedt ons zo bezien een mogelijkheid om én
te weten wat de oorzaak is én ons -automatische- gedrag
aan te passen naar bewust gewenst gedrag.
Hoe mooi zitten wij toch weer in elkaar!
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hartsupport: workshops, training en blogs

Mindfulness & Zen Training
Zie ook de website

-Mindfulness, helpt je om binnen in rust te vinden, waardoor je hartsverlangen gaandeweg meer ruimte kan krijgen.
De eerst volgende mindfulness training start op 8 september
-Zowel geschikt voor wie zich de beoefening eigen wil maken en voor wie
het kent doch niet meer (regelmatig) aan oefenen toekomt.

Najaar 2021:

Zen inspiratie sessies

Mindfulness Training (groep)

-Deze sessies rondom de beoefening van Zen, zijn gericht op de individuele ontwikkeling van innerlijke stilte en aanwezigheid. De kwaliteit van Zen beoefening en
inspirerende teksten van Zen-master Suzuki zijn hierbij behulpzaam.
Deze 4 sessies zijn wekelijks met ingang van 27 oktober
-het is behulpzaam als je bekend met meditatie

wekelijks woensdagavond,

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
onderzoeken -mindful kijken- wordt er veiligheid geboden om je te kunnen openen.
De workshop is op 4 november van 10.00-15.30.
-Geschikt voor wie zichzelf op dit vlak wil ontwikkelen.
Zie de website voor meer informatie

8 september - 13 oktober

6x: 19.30-21.00*

te Huis ter Heide
€ 295,- Incl. werkmap en oefen opnames.
Zie ook de website

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
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