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Zomer 

Heerlijk! de zee, het strand, de zon….. de rust, het niet anders hoeven dan genie-

ten, er komt wat er komt, geen routine, alles open.. nieuw.. vrij.. 

Leuk om dit te noteren, voor mij beschrijft dit mijn ‘vakantie gevoel’ en het ver-

baast me toch weer waar dit over gaat. Zo bekend en toch ook zo gemakkelijk 

weer ‘weg’ in de dagelijkse bezigheden. Niet zozeer omdat dat zou moeten, 

maar wel omdat de gewoonte dit als het ware ‘afdwingt’. 

Best wel rigide ook die gewoonte, zoals de vele gewoontes ;-). 

En toch terwijl ik dit nu opschrijf zie ik kansen genoeg om de rigide gewoontes 

alternatieven te bieden, ik ga er mee aan de slag; situaties meer als nieuw zien, 

mooi is dat :-). 

 

Corona 

Voorlopig houd ik mij weer aan de afstand van 1,5 meter, komen we daarbin-

nen, 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 blijft de mogelijkheid van beeldbellen. Wat mij betreft een prima 

alternatief en als je twijfelt, probeer het een keer!  Meer info over omgang met 

Corona zie de website. 

 

 

 Zomer  2022 

https://hartsupport.nl/wp-content/uploads/2022/08/Omgang-met-corona-1aug22-pdf.pdf


 

 

 

 Support voor je lijf, hart & mind 
 

 

 

Rol van meditatie 

 

Zoals eerder genoemd zijn onze gewoontes ook ‘rigide’; zo is het 

en zo doe ik dat. Voor veel aspecten is dat geen probleem, zoals 

fietsen, eten bereiden e.d. Voor andere aspecten uit ons leven 

kan dat wel degelijk een probleem zijn, zoals: zelf de druk op-

voeren, andere opties niet kunnen zien, e.d. 

Een kwaliteit van o.a. vakantie is dat we losser komen van onze 

gewoontes doordat we in nieuwe situaties vaak ook nieuw ge-

drag hebben. Blijkbaar is nieuw gedrag in nieuwe situaties wat 

gemakkelijker, dan nieuw gedrag in bekende situaties? 

 

Reflectie 

Meditatie kan ons, naast wat vakantie biedt, behulpzaam zijn 

om te reflecteren op onze gewoontes in onze huidige situatie én 

om ons zicht te bieden op alternatief gedrag. Gedrag waar we 

weer plezier in kunnen hebben om te doen wat we te doen heb-

ben, door het mogelijk ‘wat anders te doen’ en/of door onze ‘kijk op wat we doen te verruimen’. 

 

Zelf doen 

Gedrag aanpassen is, waar het essentieel is, vaak lastig om te doen. Echter hebben we door inzicht alterna-

tieve mogelijkheden ontdekt, dan is dat al een belangrijke stap om nieuw gedrag te implementeren. Inzicht 

opgedaan tijdens meditatie, kan hierbij een belangrijke basis bieden. 

 

Vinger aan de pols 

Nieuw gedrag –zowel het doen als de nieuwe kijk hierop- vraagt om zicht op onze voortgang en evaluatie 

daarvan. Tijdens meditatie is het mogelijk om oordeelvrij een vinger aan de pols te houden en waar nodig bij 

te sturen, alles om het zo passend mogelijk te maken voor jezelf. 

 

Format 

Mediteren in niet moeilijk, echter omdat het een andere manier van omgang met onszelf is kan het wel 

weerstand oproepen. Vooral het even ‘stil zitten en niets doen’ lijkt al gauw ‘onmogelijk’. Een format of 

structuur is dan behulpzaam om het besef van genieten, ontspannen en observeren, ruimte te bieden. 

 

Hoe 

Er zijn verschillende vormen van meditatie. Mij spreken de ‘aardende’ meditaties het meest aan. Aardend in 

de zin van aanwezig zijn in mijn lijf, door daar de focus op te richten en de adem te volgen. Zodra het besef 

van aanwezigheid is toegenomen is er ook ruimte voor observatie. 

 

Succes! 

NB kijk eventueel naar de meditatiecursus, zie hiervoor: de website 
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https://hartsupport.nl/activiteiten-van-hartsupport/
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Ontwikkeling; bottom-up en top-down 
 

 

Lichaamsbesef 

Belang van ons lichaamsbesef voor onze ontwikkeling 

wordt inmiddels in een breder verband onderkend. Ook bij 

trauma is ons lichaamsbesef van belang om ons te kunnen 

ontwikkelen. Trauma leidt namelijk veelal tot een beperkt 

zicht op onze innerlijke ruimte. 

 

Definitie 

Ontwikkelen staat hier voor: ’het in toenemende mate in 

vrijheid kunnen handelen dankzij nieuwe ruimte, ontstaan 

door zicht op onaffe situaties waarop ooit geen adequate 

omgang en/of opvang mogelijk was.’ 

 

Bottom-up 

Ons lichaam heeft informatie opgeslagen waar ons bewust-

zijn niet (meer) bij kan. Dit wetende, betekent dat het ob-

serveren en focussen op wat het lichaam aanreikt tot zicht 

kan leiden op oorzaken van onze belemmeringen. Oorza-

ken kunnen in het hier en nu worden verkend en aange-

past. 

 

Top-down 

Zodra er meer ruimte in ons lichaamsbesef komt, dankzij 

opgelost trauma, kunnen onze nieuwe inzichten weer lei-

den tot nieuw gedrag. Ruimte wordt zo ervaren als vrijheid 

en kan zich uiten in gewenst gedrag. 

 

Samenvattend  

Vanuit lichamelijk perspectief kun je stellen dat een in toe-

nemende mate ontspannen of ‘stromend’  lichaam , leidt 

tot een toenemende mate van ruimte en vrijheid om onze 

eigenheid te leven. Tevens kan zo de verbondenheid met 

onze omgeving intensiveren, dankzij toenemende openheid 

en een meer sensitieve waarneming van wat er is. 

 

Afbeelding 

De afbeelding hiernaast doet een poging om de ‘verstopte’ 

ruimte weer tot uiting te brengen. Gaandeweg onze ont-

wikkeling kan de rits van onze traumatische ervaringen 

worden geopend. 

hartsupport …. loopbaansupport 
 

   Fig. ‘unzip yourself’; open jezelf en maak vrij 

NB trauma, kort gesteld is er onderscheid te ma-

ken naar: 
 

-Ontwikkelingstrauma: ontstaan tijdens onze 

 kinderjaren. Ervaringen waarbij we ons o.a.  

 onbegrepen, genegeerd voelen, vormen van  

 mishandeling (psychisch en/of fysiek). 
 

-Shocktrauma: te heftige ervaringen om te ver- 

 werken, zowel recente als oudere ervaringen. 

 Zoals: ongevallen, medische ingrepen, mis- 

 handeling, bedreiging, zien van heftige situaties,  

 oorlog. 



 

 

Najaar 2022: 

>> Mindfulness Training  

-8 september  - 13 oktober 

-wekelijks, donderdagavond,  

-6x: 19.30-21.00 

-€ 275,- Incl. werkmap en 

oefen opnames. 

-Zie  de website  

 

>>Zen meditatie 

-3 november 

-wekelijks, donderdag avond 

-4 x: 19:30-21:00 

-€ 125,- 

-Zie  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 

                                                                            4 

Zen inspiratie sessies 

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

ele ontwikkeling van innerlijke stilte en aanwezigheid. De kwaliteit van 

Zen beoefening en inspirerende teksten van Zen-master Suzuki zijn hier-

bij behulpzaam. 

Er zijn 4 wekelijkse sessies met ingang van 3 november 

 

In vorige nieuwsbrief gepubliceerde 

stuk tekst, komt uit: de Profeet, van 

Khalil Gibran. 

 

(….) Het is het leven op zoek naar het 

leven, in lichamen die bang zijn voor 

het graf.’ 

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:  
 

-Blokkeren 

-Weg van mijn weg 

-Goed genoeg 

-Hartsverlangen 

-Belichaamd leven 

 

meer lezen?, zie de blogs op de website 

http://hartsupport.nl/activiteiten-van-hartsupport/
http://hartsupport.nl/activiteiten-van-hartsupport/
http://hartsupport.nl/activiteiten-van-hartsupport/
https://hartsupport.nl/61-blokkeren/

