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Winter 

De winter is in de natuur een tijd om naar binnen te gaan. Het afgelopen seizoen 

is afgerond en het bereidt zich alweer voor op het volgende seizoen.  

De cycli van de natuur hebben een ritme, een regelmaat, iets waar wij misschien 

iets mee kunnen en wellicht ook in meegaan? 

Voor ons is het een tijd van onder meer kortere dagen, lagere temperaturen, 

wat meer in huis dan buiten.. Misschien evalueren we en kijken we wat terug op 

ons leven.. We kunnen ook al een beetje voorbereiden op wat komen gaat, plan-

nen maken.. En we houden onszelf wellicht ook zo nu en dan ‘in het moment’. 

Als het even kan kijken we dan naar hoe het met onszelf is, nu in dit moment en 

blijven daar een tijdje bij. Net als de natuur zit er veel in ons dat soms even op 

zich laat wachten.. en als we de tijd nemen kan het erbij komen... 

 

Langskomen en/of beeldbellen 

Bij een bezoek aan de praktijk houd ik mij voorlopig nog 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 een prima 

alternatief en als je twijfelt, probeer het een keer!  Meer info over Corona  om-

gang zie de website. 

 

 Winter  2022 

https://hartsupport.nl/wp-content/uploads/2022/01/Omgang-met-corona-7jan22-pdf.pdf
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Hechting en impact op relaties 

 

Hechting is een woord dat in therapie staat voor het aangaan van 

verbinding met voor ons belangrijke mensen. In de kindertijd zijn 

dat onze ouders of opvoeders en in de volwassenheid wordt dat 

breder. Dan gaat het dan over verbinding met onze partners, 

kinderen en familie, maar ook met onze vrienden, collega’s en 

dergelijke. 

 

Het belang van een hechting met onze opvoeders op basis van 

veiligheid, blijkt essentieel voor onze latere relaties. Essentieel in 

de zin van het überhaupt aankunnen gaan van relaties, het on-

derhouden van relaties en relaties kunnen ervaren als steun wanneer het wat minder gaat met ons. 

Onveilige hechting en ons aangeleerde gedrag –onze manier om ermee om te kunnen gaan-, wordt in rela-

ties veelal zichtbaar in ons gedrag (o.a. heftig/chaotisch, vermijdend of afwerend). 

 

Veilige ervaring 

Een veilig ervaring met onze opvoeders hangt samen met de interactie die er tussen ons en hen was. Bij een 

veilige interactie op kindniveau is er met name sprake van: inlevingsvermogen is, betrokkenheid en toegan-

kelijkheid.  Dit wordt ook wel verwoord als: “ik voel .. dat jij mij voelt … “. Naast natuurlijk de zorg voor de 

dagelijkse behoeften. Als het even kan zijn er evenwichtige ouders met een evenzo evenwichtige relatie. 

Je begrijpt dat dit lang niet altijd zo goed gaat als dat wij wensen en daarom kan er al snel iets mis gaan op 

ervaringsniveau van een kind (dat wij geweest zijn en onze (klein) kinderen). 

 

Onveilige ervaring 

De onveilige  ervaring is wanneer het voorgaande niet of onvoldoende aanwezig blijkt. Een ouder die druk is 

met zijn eigen problemen bijvoorbeeld, of een ouder die het kind als lastig ervaart, of een ouder die het ma-

ken van verbinding lastig vindt vanwege eigen gemis op dit vlak in de kindertijd, enzovoort… 

Dit kan leiden tot kinderen en uiteindelijk volwassenen die zich bijvoorbeeld met name teruggetrokken ge-

dragen (vermijden), of angstig  en controlerend zoeken of de ander er wel echt voor je is (chaotisch, heftig) 

of een chronisch wantrouwen hebben naar de ander (afwerend). 

 

Met de kennis van nu is er gelukkig hulp mogelijk om anders te leren omgaan met de onveiligheid in de be-

gin fase van ons leven, hoe verdrietig het ook is  dat dingen zo gegaan zijn.  

 

Nb de eerste 3 jaar blijken redelijk bepalend voor onze hechting. Na deze tijd zijn er andere kwaliteiten die 

kinderen nodig hebben, zoals waardering, erkenning, begrenzing en bemoediging. Idealiter vindt begrenzing 

plaats met onderscheid naar gedrag én wie het kind is. Als voorbeeld: wordt bepaald gedrag afgekeurd, dan 

volgt daarop de boodschap én ik hou van je; jij bent oké. 
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Een 3-Synchronisatie 
 

Het belang van een goed contact met ons lichaam is in-

middels van belang gebleken. Zowel op medisch gebied 

als in de psychologie en de spiritualiteit. 

 

Natuurlijk is het van belang om juist te kunnen omgaan 

met signalen van ons lichaam die aangeven dat er iets 

mis is. We kunnen daar dan vervolgens actie op onderne-

men in medische zin wanneer ons dat relevant lijkt. 

 

Waar dit artikel echter nadruk op wil leggen is op de sa-

men hang van 3 aandachtgebieden in ons lichaam: 

-onze fysieke sensaties (gehele lichaam) 

-onze emoties (m.n. gebied van hart-keel) 

-onze gedachten (m.n. gebied ogen en hoofd) 

 

Met behulp van meditatie is het verkennen van deze 3-

deling mogelijk op een rustige en gefocuste manier. 

 

-Door eerst naar ons lichaam te gaan en daar onze adem-

haling voor te gebruiken, ontdekken we gaandeweg sen-

saties op: .. trillinkjes.. subtiele bewegingen.. warme stro-

mingen.. tintelingen...enerzijds, en anderzijds spanning... 

pijnplekjes...stress gevoelens… gejaagdheid...enz.... 

 

-vervolgens kijken we naar onze emoties, is er een emo-

tie voelbaar, of is er afwezigheid van emotie. Wat er ook 

maar is, zo is het hier nu gesteld. 

 

-natuurlijk kijken we ook naar onze gedachtewereld, is 

deze druk; zijn er veel gedachten.. Is er tussen de gedach-

ten ruimte of rust.. is er flexibiliteit of starheid.. enz. 

 

Dan kijken we naar de samenhang van deze 3 aandacht-

gebieden… sluiten ze al dan niet bij elkaar aan…? Onze 

lichaamssensaties, emoties, en gedachten….En ..hoe het 

ook maar is.. kunnen we hier bij blijven..  

 

Zo kunnen we ons gewaarzijn ontwikkelen en verdiepen 

in wie wij zijn als geheel. De moeite waard denk ik ;-) 

hartsupport …. loopbaansupport 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Najaar 2022: 

Mindfulness Training (groep) 

8 september  - 13 oktober 

 

wekelijks woensdagavond,  

6x: 19.30-21.00*  

te Huis ter Heide 

€ 295,- Incl. werkmap en oe-

fen opnames. 

 

Zie ook de website  

© hartsupport loopbaansupport 

hartsupport: workshops, training en blogs 

 

Zie ook de website 

 

-Mindfulness, helpt je om  binnen in rust te vinden, waardoor je harts-

verlangen 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. 
 

 

Mindfulness & Zen Training 
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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 kun-

nen 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 

Zen inspiratie sessies 

-Deze sessies rondom de beoefening van Zen, zijn gericht op de individuele ontwik-

keling 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 

 

Wat mij momenteel inspireert: 

 

‘Wijze mannen kwamen naar u toe om u 

van hun wijsheid te geven.  

lk kwam om wijsheid van u te ontvangen. 

En ziet, ik heb in u dat gevonden wat 

groter is dan wijsheid: 

Een geest als een vlam die steeds verder 

aanwakkert, 

Terwijl gij, u daarvan onbewust, het ver- 

welken van uw dagen beweent. 

Het is het leven op zoek naar het leven 

in lichamen die bang zijn voor het graf.’ 

 

 
Citaat, helaas is mij de herkomst niet bekend 

Blogs.. 

Met plezier en compassie schrijf ik zo nu en dan 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 prak-

tisch’ is.  

De meest recente onderwerpen zijn:  

-Goed genoeg 

-Hartsverlangen 

-Belichaamd leven 

-Kracht van illusie 

-Vrij-uit leven 

-Verbinding 

-Lichaamsbesef 

meer lezen, zie de blogs op de website 

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

