
2 Onderstreep dan de feiten in dit verhaal. Feiten zijn delen van het verhaal
waar iedereen het over eens zal zijn, wat aan te tonen is, wat zichtbaar
(of hoorbaar, iets wat iemand heeft gezegd) is, wat bewijsbaar is. 

Insert your task or questions here. 

Een voorproefje voor coaching

Inzieht
EEN OEFENING

1 Schrijf over een recente gebeurtenis waar je van baalde, je moed je in
schoenen zonk, kwaad van werd of wat dan ook. Een probleem. 

3 Vul eerst box 'feiten' in. Daarna wat overblijft in het tweede box.

Feiten De rest

4 Adem diep in en uit. Kijk naar de twee boxen. Adem nogmaals diep in en
diep uit. Doe nog even niets. Hou je in. Doe niets. Kun je zien dat de feiten
neutraal zijn? En dat je met de rest er betekenis aan geeft? 



de UITGANGSPUNTEN

Coaching is nieuwe technieken leren om te krijgen wat je wilt. Of dat nu innerlijke rust is,
zelfliefde, of daadkracht in de wereld. Doordat coaching inzicht geeft in je blinde vlekken,
opent het je blik naar hoe het wél zou kunnen.
Jij als coachee hoeft je niet voor te bereiden op een sessie of het ‘zo goed mogelijk
doen’. Je hoeft geen enkele indruk op me te maken. Kom zoals je bent. Met stress,
een gebroken hart, met zelfhaat of jaloezie, drama, verstrooidheid, cynisme of passiviteit.
Of, met liefde, hoop en zin in het leven. Hoe je er ook bij zit, je hoeft je niet anders voor te
doen dan dat je bent.
Jij bent okay. Je bent waardevol. Sowieso. Dat staat los van je prestaties. Coaching of
succes kunnen je niet meer waardevol maken, omdat je al 100% waardevol bent. Falen
doet ook helemaal niets af aan jouw waarde. Je bent waardevol omdat je er bent.
Helemaal. Met alles erop en eraan.  
Mijn taak als coach is ruimte te maken en te faciliteren. Voor jou zoals je bent, voor de
realiteit, en voor inzicht in dat wat (nu nog) niet bewust is.
Jij bepaald zelf wat je met je inzicht doet. Je bent helemaal vrij om te denken en doen wat
je wilt.

Ik geloof dat het nastreven van een mooier, beter, passender, authentieker leven, de jeu
is. Het geeft kleur en energie. Het maakt het leven interessant. Het is ook een teken van de
tijd. Nog nooit was er zoveel welvaart, kennis, wijsheid en persoonlijke vrijheid als nu. Die
kunnen we benutten. Daarom hou ik van coaching. Gecoacht worden, en coach zijn. 
Ik geloof dat wat jij wilt, ook is wat je nodig hebt. Als je het bereikt... valt het misschien
wat tegen... en dan wil je iets anders. En zo gaat het :-) Je wensen kunnen ‘oppervlakkig’
of juist ‘diep’ zijn. Van ambitie tot zelfacceptatie. Door dit niet te veroordelen geef je
ruimte aan oprechtheid en authenticiteit. Je kunt het wat dat betreft niet fout doen. Er
zijn geen foute verlangens. Er zijn geen 'te kleine' problemen.
Coaching gaat over het oplossen van problemen. Met inzicht blijkt dat soms eenvoudig.
Anderen momenten is het nodig om zelf te veranderen. Dus, 
Coaching gaat ook over jezelf veranderen. Dat is dapper. Het toffe van dapperheid; als je
doet alsof je dapper bent, dan ben je het al. Nep-dapperheid is echt!
Veranderen gaat soms snel en ook wel eens frustrerend langzaam. Daarom is focus
belangrijk. Daar helpt coaching bij. Dus, als je al lang probeert te veranderen kun je
coaching goed gebruiken om gestructureerd te werken aan wat je wilt. 
Het leven is maakbaar. Dat is niet hetzelfde als dat je controle hebt over alles en dat is
ook niet nodig. Er is voorspoed en rampspoed. We zijn kwetsbaar. Dingen gebeuren. Maar,
we kunnen altijd kiezen hoe we reageren hierop. Daar is onze creatiekracht. 



de BIJSLUITER

Met coaching loop je risico op inzicht. Sterker nog, daar gaan we voor! Dat is is niet altijd
leuk. Je kunt niet on-weten wat je weet. Het is spelen met vuur. 
Coaching gaat over het toe-eigenen van je persoonlijke macht en autonomie. Als je weet
hoe je dat kunt doen, komt daar verantwoordelijkheid bij.
Het is normaal om anderen, de buitenwereld of je geschiedenis de schuld te geven van je
problemen nu. Zo hebben we het geleerd. Het is soms ook een beetje waar. Maar, wiens
schuld het is, is uiteindelijk niet zo relevant. Dit is iets wat je leert door coaching en je
hoeft het niet al te kunnen! Zeker als je een achtergrond hebt met psychische
problematiek en therapie, kan dit een belangrijke wissel zijn. Coaching is toekomst- en
actiegericht. Je focust je op gedachten, emoties en acties die behulpzaam zijn. Heel
pragmatisch.
Coaching is geen therapie. Ik ben trauma-geïnformeerd, maar zal doorverwijzen als ik zie
dat ik niet de capaciteiten heb om de juiste hulp te bieden.  

de
VOLGENDE STAP

Een kennismakingsgesprek! Via Zoom. Gratis

en vrijblijvend. Een afspraak maken kan door

te gaan naar www.heleentimmerman.nl of

mail naar contact@heleentimmerman.nl

http://www.heleentimmerman.nl/

