Doelgericht werken aan jouw probleem

Zet de verandering
in met een coach
Iedereen wil gelukkig zijn en een zo goed mogelijk leven leiden. Maar het lukt niet iedereen om dat voor elkaar te krijgen. We moeten veel van onszelf of van anderen: werken,
een gezin, aandacht voor familieleden, hobby’s, vriend(inn)en... Het is heel goed mogelijk dat één of meerdere van deze aspecten niet goed gaat in je huidige leven.
Wel eens aan een coach gedacht?

Ria en Erik bieden ook filosofische consulten.
Hierbij kom je erachter hoe je denkpatronen
zijn. Op die manier krijg je meer inzicht in
jezelf, en dat kan verrassende nieuwe mogelijkheden geven.

Als je lichamelijke klachten hebt, ga je naar de
huisarts, de professional op het gebied van
lichamelijke gezondheid. Zou het niet logisch
zijn om bij problemen op psychisch gebied
ook naar een professional te gaan? Het zou
je veel kunnen helpen om een coach in te
schakelen. Iemand die naar jouw problemen
luistert en je gericht helpt, zodat je weer beter
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in je vel komt te zitten. We vinden het ten
slotte ook normaal dat (top)sporters een coach
hebben die hen begeleidt...
Ria Pool Meeuwsen en Erik Pool, de coaches van
werkmetLef, staan samen met jou stil bij jouw
probleem, geven je nieuwe inzichten over jezelf
en je gedrag, en helpen je om je beter te voelen.
Zo werk je aan zelfontplooiing en bewustwording.

Haptotherapie brengt je dichter bij je gevoel

Durf te kiezen voor

jezelf

Hoe zou het zijn om vanuit je hart te
leven, je denken eens even stop te zetten
en tot rust te komen? Niet meer continu
iets moeten doen, loskomen van de door
jezelf opgelegde verplichtingen.
Door jezelf opgelegd? Misschien ervaar je
het niet zo, maar vanuit al je aangeleerde
normen en waarden maak jij dagelijks bewust
of onbewust je keuzes. En vaak sta je er inderdaad niet bij stil, doe je wat moet gebeuren,
op de automatische piloot.
De vraag is: is dat wat je wilt?
Durf je de keuze te maken voor jezelf of houd
je het liever bij het oude vertrouwde? Je weet
immers niet precies wat er gaat gebeuren als je
een andere weg in slaat… Vaak is dit (onbewuste) angst die je precies daar houdt waar je bent.
De vraag is: is dat wat je wilt?
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Ik daag je uit om bewust te gaan kijken naar
wat jij wilt, te voelen wat goed voor jou is en
grenzen te stellen als dit nodig is. Hoe doe je
dit? Allereerst door regelmatig stil te staan en
te voelen hoe het eigenlijk met je gaat. In gedachten ben je zó druk met wat er te doen is,
de zorg of je het wel goed doet enzovoort.
Als je meegezogen wordt in deze gedachten,
ben je altijd in de toekomst of in het verleden. Niet in dit moment. En dat is precies wat
gebeurt als je stilstaat en naar je gevoel gaat.
Neem tijd voor jezelf! Haptotherapie is de
manier om dichter bij je gevoel te komen,
bij wie jij bent, bij jouw kracht.
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