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Cadeautje voor jezelf
Je kunt er niet meer om heen: we leven in de decembermaand. Kerstversieringen op straat en
in de huizen. Overal lichtjes en kaarsjes. En ook aan kerstmuziek kun je bijna niet ontkomen. Ik
houd er wel van. Het straalt zoveel warmte en gezelligheid uit. Het zijn van die dagen waarop je
kunt genieten, met je voeten omhoog, van alleen al een lekkere warme kop thee.
December is ook de maand van geven. Of dat nou op 5 december gebeurt, met de kerstdagen
of op ieder ander moment; geven hoort bij deze maand. Vaak gebeurt dit in tastbare cadeautjes.
Maar dat kan natuurlijk ook door het geven van aandacht, het geven van gezelligheid of het
geven van een glimlach. En wat is het leuk om te geven. In de vorige nieuwsbrief heb je nog
kunnen lezen over het verband tussen geven en geluk. Ik ervaar dat zeker zo.
Tegenwoordig mogen we echter ook leren om cadeautjes te ontvangen. Want ook het
ontvangen is leuk. Vaak gunnen we een ander het cadeau of de aandacht. En dat is ook
geweldig! Maar soms mogen we onszelf ook iets gunnen. Je geeft daarmee de ander ook de
kans om te geven; hmmm…da’s eigenlijk ook weer geven, toch?! Nou ja, jullie snappen wat ik
bedoel. Ik gun mezelf in ieder geval ook nog een cadeautje. Op dit moment wordt namelijk mijn
website omgebouwd zodat deze past bij mijn nieuwe logo, nieuwe naam en nieuwe uitstraling.
Ik ben zo benieuwd. Ik zal echter nog even geduld moeten hebben want ook de webbouwers
hebben recht op hun feestdagen .
Als de website gereed is, deel ik deze uiteraard graag met je. Voor nu is het nog even een
ongeopend cadeautje onder de kerstboom. Ik kijk uit naar het moment dat ik mijn cadeau in
ontvangst mag nemen. Ik hoop dat jij ook een cadeau hebt om naar uit te kijken. Ik wens het je
in ieder geval toe.
Fijne feestdagen!
Ans

Verbinding maken met elkaar
Als coach maar ook zeker als persoon ben ik altijd geïnteresseerd in
artikelen die gaan over verbinding maken. Wat vaak gebeurt met dit
soort artikelen is dat de schrijver komt met praktische tips om
verbinding te maken met een ander. Heel fijn, zeker gezien de huidige
maatschappij waarin wij leven, waarbij communicatie en verbinding
met anderen vaak digitaal gebeurt. Toch vind ik dat schrijvers vaak
een schakel overslaan: de verbinding met jezelf. Hoe kun je namelijk
verbinding maken met anderen als je geen verbinding hebt met jezelf?
Onlangs las ik weer een artikel over verbinding maken met anderen. En dit keer gaf de schrijver
op een mooie manier aandacht aan verbinding maken met jezelf. Verbinding begint met
zelfkennis en intuïtie kan je daarbij helpen. We mogen vertrouwen op ons buikgevoel. Accepteer
jezelf. En zet je hart open. Afsluitend komt de schrijver met een paar tips, die ik jullie niet wil
onthouden, en waarbij ook weer volop aandacht is voor verbinding met jezelf.
• Blijf vooral jezelf. Zorg dat je zelf in evenwicht bent.
• Vertrouw op jouw (onder)buikgevoelens (oftewel intuïtie). Het is jouw krachtcentrum.
• Heb jezelf (onvoorwaardelijk) lief. Zonder condities en eisen.
• Neem tijd voor verbinding. Het is geen kwestie van afraffelen.
• Luister naar jezelf, maar zeker ook naar de ander. Wees stil en luister.
• Wees er voor jezelf. Neem jezelf serieus. Wees er evenzo voor de medemens.
Misschien dat deze tips je ook kunnen begeleiden bij de december-activiteiten .
Geniet!
Bron: Inspirerend leven

Mind-Walk
Afgelopen maanden zijn er 2 groepen gestart met Mind-Walk.
Tijdens de wandelingen geven de deelnemers al fijne
feedback, waardoor ik weet dat ik op het goede pad ben.
Deelnemers vinden het heerlijk om in de buitenlucht
oefeningen te doen, om mindful te wandelen en ook meditatie
in de buitenlucht wordt gewaardeerd. Het lijkt wel of het buiten
zijn de zintuigen extra openzet waardoor we nog beter kunnen
voelen en ervaren van wat er in en om ons heen gebeurt. Het
is genieten; en niet alleen voor de deelnemers .
De groep in Wijk bij Duurstede heeft intussen 10 wandelingen gehad. En nadat ik de
evaluatieformulieren had uitgedeeld, was het wachten op hun reactie. En die zijn gekomen! De
reacties van de deelnemers waren vol enthousiasme. Wat een fijn gevoel. Ik vond de
wandelingen ook heerlijk, maar ik doe het voor de deelnemers. Toch fijn, als dan ook de
deelnemers hebben genoten.
Wil je ook ervaren wat Mind-Walk is? Op 2 januari is er een Mind-Walk Nieuwjaarsspecial en op
24 januari start een nieuwe groep in Wijk bij Duurstede met 5 of 10 wandelavonden.
Meld je nu hier aan voor Mind-Walk.
P.S.: in maart 2019 start een Mind-Walk ouder & kind én een Mind-Walk basistraining in Doorn.

Een fijn oud- en nieuwfeest
Ik wens dat je na heerlijke kerstdagen, op jouw manier, ook een fijn oud- en nieuwfeest
tegemoet gaat. En mocht je nog op zoek zijn naar een manier om jouw oud- en nieuwfeest vorm
te geven, dan hieronder een paar tips, gehaald uit een artikel in de Happinez.

1. Maak je huis 2019-klaar
‘Out with the old, in with the new’: ga lekker opruimen en reorganiseren. Alles voor een fris
begin van het nieuwe jaar.
2. Niet te veel verwachten
Neem je voor om er een gezellige avond van te maken met bordspellen, kleuren voor
volwassenen of puzzelen en een fijn muziekje op de achtergrond.
3. Start een nieuwe traditie
Schrijf een brief aan je toekomstige zelf. Wat wens je jezelf toe voor 2019? Volgend jaar kun
je deze weer lezen en een nieuwe maken. Het houdt je alert om je eigen dromen in beeld te
brengen en deze ook uit te voeren.
4. Verwen-avondje voor jezelf
Ga lekker een uurtje in bad met een fijn boek. Muziek en kaarsjes aan, lekker ruikende
badschuim en een heerlijke olie voor na het badderen. Als je geen bad hebt, dan kun je ook,
na een douche en lekkere olie gesmeerd te hebben, heerlijk in je badjas op de bank met
een goed boek.
5. Geef jezelf een mooi cadeau
Geef jezelf om twaalf uur ’s nachts een mooi cadeau. Iets dat waarde heeft voor jou en dat
een goede start van het nieuwe jaar symboliseert.
6. Blik terug op het oude jaar
Zet eens op een rijtje wat je in 2018 allemaal gedaan hebt. Het is vast meer dan je denkt:
wat heb je geleerd, welke vaardigheden heb je verder ontwikkeld, wie heb je geholpen, met
wie heb je mooie momenten beleefd?
7. Ga lekker slapen
Als dat is wat je wilt! Gun jezelf een rustige, fijne avond, ga vroeg je bed in en start dan
lekker uitgerust het nieuwe jaar.
Ik wens je nu alvast een fijne jaarwisseling toe!
P.S.: deze tips zijn iedere avond te gebruiken
Bron: Happinez

Individuele wandelcoaching
Voorheen zat ik vaak met volwassenen ‘stil’ achter een
tafel te praten over dingen die te maken hadden met hun
hulpvraag. Tegenwoordig doe ik dit steeds vaker ook
buiten. Ik heb zelf ervaren wat wandelen mij brengt.
Wandelend coachen kan soms zelfs gebeuren zonder dat
de hulpvraag is uitgesproken; zo bleek tijdens de
groepstraining Mind-Walk. Dat laat zien hoe groot de
toegevoegde waarde is van het wandelen bij coachen.
Maar waarom werkt wandelen tijdens coachen dan zo goed? Onder andere omdat als je
wandelt, je brein beter doorbloed raakt en je endorfine aanmaakt. Dit zorgt ervoor dat je je
gelukkiger en positiever voelt. En met een positieve instelling is het handiger om je probleem
aan te pakken. Je krijgt sneller vertrouwen in een goede afloop. En dat vertrouwen voedt het
proces positief.
Onderzoek heeft ook aangetoond dat je van wandelen creatiever wordt. Daar waar je voorheen
geen antwoorden kon vinden op je hulpvraag, stelt je brein zich tijdens het wandelen als het
ware open om meer oplossingen te kunnen zien. Daar bovenop kun je de energie die je krijgt
van in beweging zijn, gebruiken om je oplossingen uit te voeren en je situatie aan te pakken of
te veranderen.
Tot slot zorgt wandelen ook voor ontspanning. Als je ontspannen bent, praat je makkelijker. En
praten helpt om meer inzicht in je eigen situatie te krijgen en dingen op een rijtje te zetten. En
als je dat dan ook nog in de natuur doet, geeft dat nog meer rust.
Dus als je eens zoekt naar antwoorden of meer inzicht in een situatie, denk dan eens aan een
wandelcoachsessie.
Bronnen:
FastCompany
Want to be more creative? Go for a walk | Marily Oppezzo
Libelle

In gesprek
"Neem tijd voor verbinding. Het is geen kwestie van afraffelen." Dat is één van de tips om in
verbinding te komen met anderen (zie eerder artikel in deze nieuwsbrief). Ik maak daar graag
ruimte voor vrij in mijn agenda. Daarom wil ik je uitnodigen voor een nadere kennismaking; geen
coachingsessie, maar een gesprek, een kans om elkaar beter te leren kennen. Heb jij interesse
in een 1-op-1 gesprek met mij? Thuis, in de praktijk of wandelend in de (Kaapse) bossen. Stuur
me dan een mail. Uit alle inzendingen trek ik op 10 januari geheel willekeurig een naam, waarna
we snel een afspraak maken.
Tot gauw?!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u welkom@mindmecoaching.nl toe aan uw adresboek.

