ONTDEK DE SCHOONHEID EN KRACHT IN JOUW PERFECTIONISME
Ben jij iemand die het graag heel goed doet?
Het streven naar perfectie kost veel tijd en energie. In de veelheid
van zaken waar je op wilt letten, die je goed wilt doen, kun je het
gevoel hebben dat het teveel wordt en dat je de controle dreigt kwijt
te raken. Dat gaat vaak gepaard met een gevoel van gespannenheid
en stress en dat kan zich ook uiten in lichamelijke klachten.
Waarschijnlijk hoor je van je omgeving ook wel eens dat het een
tandje minder mag. Dat het niet tot in de puntjes hoeft te worden
geregeld of uitgewerkt. Dat het wel fijn is dat je het zo goed wilt
doen, maar dat je het ook kunt overdrijven.

Welke kwaliteiten kun je ontdekken in jouw streven naar
perfectie?
Zit er in jouw perfectionisme niet ook een groot gevoel voor
schoonheid, kracht, zorg en precisie? Dat is misschien een
ongebruikelijke manier om er naar te kijken. En toch, hoe is het om
zo vriendelijk en waarderend te zijn naar je eigen perfectionisme?
Juist dit is een belangrijke stap om meer op je gemak te raken met
je perfectionisme. En daarmee kan je ook op je gemak raken met
imperfectie. Kan je gaan zien dat het imperfecte al perfect is. Daar
te vertrouwen en los te laten.

Hoe zou het zijn om vanuit vrijheid vorm te geven aan deze
kwaliteiten en aan wie jij bent?
In de training of in 6 individuele sessies gaan we verkennen wat
jouw patronen van perfectionisme zijn, welke kwaliteiten er in
jouw streven naar perfectie schuil gaan en hoe deze in vrije vorm
er uit zien. We werken onder andere met meditatie, visualisatie,
verschillende reflectie- en praktische oefeningen. We gaan tijdens
deze dagen ook in op de vraag hoe je jezelf kunt begeleiden,
zodat je in het dagelijks leven meer vanuit jouw eigen kracht en
met meer plezier leeft en werkt.

