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1. Volg voorafgaand aan deze opdracht de geleide meditatie
'Your magic power'. Deze meditatie geeft je een fijne boost
voor je aan de brief aan jezelf begint. Misschien komt er een
kwaliteit naar boven, en zo niet, dan word je lekker
ontspannen van de meditatie.
 
2. Pak je (digitale) pen en papier erbij en schrijf een brief aan
jezelf in de derde persoon. Schrijf alles op wat er in je op
komt. Het maakt niet uit hoe lang of kort de brief is. Alles is
goed.
 
Als je het lastig vindt om te bepalen wat je moet schrijven
zouden de volgende vragen je kunnen helpen.
 
Lieve ...,
 
Wat zou je graag tegen haar willen zeggen? 
Wat heeft ze jou geleerd deze week? 
Wat gun je haar? 
Wat wil ze vasthouden of meenemen uit deze week? 
Wat vond ze moeilijk?
Wat mag ze loslaten?
Wat mag ze aangaan?
 

Opdracht 5 .1  Brief  aan jezelf
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Misschien dat een aantal van jullie merken door aan de slag te
gaan met jezelf tijdens de cursus Just Fix It dat er het één en
ander los kwam. Wellicht duizelde het je zelfs en/of had je niet
verwacht dat er zoveel achter vandaan zou komen. Het zou
kunnen dat je aan jezelf merkt dat deze cursus niet toerei-
kend genoeg is voor je op dit moment. Als dat zo is, mag je
jezelf afvragen of het een mooi moment is om jezelf meer te
gunnen in de vorm van coaching of therapie. Uiteindelijk kan
het alleen maar heel veel goeds voor je doen en hoef je
nergens bang voor te zijn. We zijn er van overtuigd dat ieder-
een een keer of vaker in zijn leven hulp nodig heeft van een
ander. Daar is niets raars aan en je hoeft je er al helemaal niet
voor te schamen.
 
Vaak krijgen we de vraag van mensen of wij een goede
therapeut of coach weten. Ons inziens is dit heel persoonlijk.
Het allerbelangrijkste is of er een klik is. Soms sta je lang op
een wachtlijst en durf je misschien niet te zeggen dat er geen
klik is uit angst dat je weer lang moet wachten. Maar echt,
liever een goede klik met iemand waarbij je jezelf totaal op je
gemak voelt en je alles kunt loslaten dan maar gewoon door-
gaan omdat ‘het zo hoort en beleefd is’. Het is JOUW therapie
en niet die van een ander. Neem je gevoelens serieus.  
 
Wat in ieder geval een gegeven is: er is voor iedereen een
vorm van therapie/coaching die werkt. Wij geloven niet in een
one-size-fits-all maar in een vorm die passend is bij de
persoon en de behoeften die hij/zij nu heeft.
 

Ik heb  hulp  nodig
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Wat is het verschil tussen deze twee? Kort door de bocht:
Naar een gecertificeerde therapeut gaan doe je vooral als er
complexe problematiek achter je problemen schuil gaat.
Therapie volg je vaak als er sprake is van heftige (jeugd)-
trauma’s en/of psychische aandoeningen en dit wordt vaak
vergoedt vanuit de verzekering.
 
Coaching daarentegen is een onbeschermde titel. Iedereen
mag zichzelf coach noemen. Dat resulteert er soms helaas in
dat sommige coaches aan de slag gaan met complexe pro-
blemen waar zij de kennis niet toe hebben zoals een thera-
peut wel heeft. Je moet dus het kaf van het koren zien te
scheiden want er zijn ook waanzinnig goede coaches. Een
goede, zuivere coach weet wat hij/zij je te bieden heeft en
wanneer je misschien doorverwezen moet worden als het
plafond van zijn/haar kunnen is bereikt. Binnen coaching vind
je ook vaak veel alternatieve vormen voor hulp.
 
Of je nu liever voor een therapeut kiest of een coach: doe je
research. Is er een klik? Heeft hij/zij goede reviews? Veel
ervaring? Wat heeft hij/zij jou te bieden? Spreekt dat je aan?
Werkt dat denk je voor jou? Voel je jezelf daar goed bij? Wat
heb jij nodig?

Therapie  of  coaching?
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Als je de reguliere weg wilt bewandelen en dit je aanspreekt,
kun je als eerste stap het beste naar je huisarts gaan voor een
doorverwijzing. Vraag aan je huisarts wat de mogelijkheden
allemaal zijn en als de wachtlijst heel lang is of je in de tussen-
tijd naar een praktijkondersteuner kunt gaan. Neem de folders
mee die bij de huisarts verkrijgbaar zijn en kijk eens op internet
welke vormen van therapie er in jouw woonplaats zijn.  
 
 
 
De makkelijkste stap is Google en het invullen van je
woonplaats plus het woord coaching. Wat ook kan helpen zijn
ervaringen van mensen uit je omgeving, loopbaancoach van je
werk of zoeken op Facebook naar ‘Coaching praktijk’. Er is een
heel spectrum aan coaching van heel nuchter tot spiritueel.
Denk aan: loopbaancoaching, paardencoaching, business-
coaching, creatieve therapie, psychosynthese (binnen psycho-
synthese zijn er ook coaches of therapeuten), mindfulness,
lichaamswerk, adem- en stemcoaching, (stilte) retraites, dans-
coaching. Je kunt het zo gek niet bedenken. Op ieder potje past
een dekseltje zoals je ziet.

Reguliere  weg

Alternatieve  weg
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The crossroads of shoulds and musts - Elle Luna
Thuiskomen in jezelf - Hal Stone
De kracht van kwetsbaarheid - Brené Brown
Steeds leuker - Jelle Hermus
Happy Life 365 - Kelly Weekers
Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt - Haemin Sunim
Ken mijn ikken - Karin Brugman
Je bent wat je doet - Roos Vonk
Durf te leiden - Brene Brown

Boekentips

@celinecharlotte, pionier op gebied voor insta cursussen
@kelly_weekers - Psycholoog en life coach
@garyvee - Motivational speaker
@vreugdevolouderschap - Ouderschapscoach
@goal.cast - Dagelijkse inspiratiefilmpjes en posts
 

Volg-tips


