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Inleiding
Hee, wat gaaf dat je mijn hebt aangeschaft! Cursus  Stellen  Grenzen

Ik vertel je kort iets over mezelf, zodat je weet wie ik ben en vanuit welke achtergrond ik

deze cursus voor je heb gemaakt.

Ik ben Niels. Ik ben coach, ik werk met

mensen die hun leven met lichtheid,

daadkracht en vertrouwen willen leven.

Vooral diegenen onder ons die geneigd

zijn om veel aan anderen te geven en een

verlangen hebben om echt dicht bij

zichzelf te blijven.

Dat doe ik omdat ik zelf weet wat je

allemaal laat liggen als je een leven leidt

dat vooral om anderen gaat. Niet alleen

doe je jezelf tekort, je krijgt ook niet de

relaties waar je goed tot bloei komt.

Ik heb daar zelf veel in moeten leren. Van niet goed weten wat ik voelde, ongezonde

beslissingen nemen, me veel te veel aanpassen. Tot waar ik nu ben. Niet perfect, maar

wel tevreden met mezelf, en met veel gezondere relaties dan ik tot nu toe had. Als je nog

wat meer over mij wil lezen, klik dan .hier

Deze cursus grenzen stellen behandelt alle onderdelen uit het Cheatsheet Grenzen Stellen

dat je eerder hebt ontvangen.  

Veel succes! En veel plezier!

https://nielsvansanten.nl/
https://nielsvansanten.nl/over-mij/
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Introduc�e. Laten we beginnen!
Als jij op dit moment niet goed je grenzen aan kunt geven, dan kom je waarschijnlijk

allerlei problemen tegen. Dat kan van klein tot heel groot zijn.

Grote problemen zijn bijvoorbeeld dat je in een burn-out of  overspannenheid bent beland

doordat je teveel hebt gegeven en te weinig naar je eigen grenzen hebt geluisterd. Een

ander groot probleem is bijvoorbeeld dat je in een voor jou ongezonde relatie bent

beland. 

Door deze problemen heb je steeds minder energie, ga je aan jezelf twijfelen of voel je

niet goed meer wat voor jou klopt.

Het grenzen-probleem heeft dan een groot deel van je leven beïnvloed en je idee over

jezelf, over de mensen om je heen bepaald.

Als je problemen nog niet zo groot zijn, dan merk je waarschijnlijk dat je te vaak ‘ja’ zegt

terwijl je dat eigenlijk niet wilde. Of mensen komen regelmatig naar jou voor steun, of je

staat altijd klaar voor anderen. Waarschijnlijk vind je het oordeel van andere mensen ook

heel belangrijk. Misschien krijg je ook pas een goed gevoel over jezelf door de waardering

die je van anderen krijgt.

Maar ook dit leidt uiteindelijk tot onzekerheid, onduidelijkheid, twijfels, verminderd

zelfvertrouwen, etc. Als het geven aan andere niet in balans is, dan leidt het je steeds

verder weg van jezelf.

Dus: Super dat je dit werkboek hebt gedownload en je wilt inzetten om er iets aan te

doen! Het hoeft namelijk niet voor altijd zo te blijven of mogelijk zelfs nog erger te

worden. 

https://nielsvansanten.nl/
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Kijken naar vroeger
Hoe jij nu omgaat met grenzen (en met heel veel andere zaken) heeft zijn oorsprong in je

eigen geschiedenis. Daar heb je geleerd hebt welk gedrag je het beste zou helpen.

Daarom begint deze cursus ook met een uitstap naar jouw 'vroeger'.  

Toen, in je ouderlijk huis, op het schoolplein en bij de leraren van vroeger, heb je

bijvoorbeeld geleerd dat je aanpassen belangrijk was. Om geen straf te krijgen, om

anderen niet teveel lastig te vallen, om wat aandacht en liefde te krijgen.

Nu, als volwassene, heb je de mogelijkheid om dat te veranderen. Dat betekent niet dat je

verandert wat er destijds gebeurde. Dat hoeft ook niet. Wel kun je het gedrag dat je hebt

aangeleerd veranderen. En de bijbehorende overtuiging aanpassen. Ik merk dagelijks in

mijn praktijk dat mensen kunnen veranderen, als ze 

a) zich bewust zijn van zichzelf, 

b) een drive hebben tot veranderen en 

c) zorgen dat ze een veilige omgeving hebben waarin ze het nieuwe mogen leren. 

Dat gun ik jou ook!

Ik wens je veel plezier en succes met dit werkboek. Mocht je iets meer nodig hebben of er

niet goed uitkomen, weet me te vinden: Stuur me een mailtje via info@nielsvansanten.nl

daar reageer ik zo snel mogelijk op. 

Ohja, het kan fijn zijn om een opschrijfboekje te gebruiken voor dit stappenplan. Bij elke

stap geef ik je een oefening, waar je iets over op kunt schrijven. En je zou de komende

periode ook dagelijks wat kunnen opschrijven over hoe het gaat. 

Schrijven kan enorm helpen om het proces te versnellen en te intensiveren.

https://nielsvansanten.nl/
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Zo, nu is het tijd voor les 1; de grondhouding om dit verandertraject aan te gaan. Die

grondhouding is als het ware een basis in jezelf. Dat geeft je iets om op terug te vallen als

het lastig is, of als je weerstand ontmoet. 

Les 1. Grondhouding.
Ik begin maar met een waarschuwing: Het moment dat je besluit om iets aan jezelf aan te

pakken, komt er weerstand!

Die weerstand kan vanuit jezelf komen. Dat zijn bijvoorbeeld momenten zijn dat je het wilt

opgeven, dat je twijfelt of het wel de moeite waard is, dat je afvraagt of het uberhaupt wel

zal lukken, of dit wel voor jou weggelegd is.

Maar ook vanuit je omgeving zullen sommige mensen met weerstand reageren op hoe jij

stapje voor stapje verandert. Ze zullen in opstand komen; ‘

’. Ze zullen je egoïstisch vinden, bot, etc. 

Dat ben je niet! Je bent aan het werken om de boel weer in een balans te krijgen die

gezond voor jou is!

Je bent zo anders, we konden

altijd alles aan je vragen

Dus, tijdens dit proces heb je een grondhouding nodig om het vol te houden. Daarvoor

neem ik je even mee naar het thema zelfcompassie. 

Selfcompassion is the ground of all emo�onal healing.

— Tara Brach

https://nielsvansanten.nl/
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Zelfcompassie is een manier van met jezelf omgaan die gebaseerd is op vriendelijkheid

voor jezelf en het besef dat jij, net als iedereen, het soms moeilijk hebt. Die gevoelens

hoef je niet te verbergen, daar mag je plaats voor maken. Het biedt een tegenwicht tegen

allerlei input en eisen vanuit de maatschappij, maar ook tegen bijvoorbeeld zelfkritiek. 

Zelfcompassie is een heel onderzoeksterrein, vaak gecombineerd met mindfulness. We

kennen daardoor allerlei bewezen positieve effecten van op een wat vriendelijkere

begripvollere manier naar jezelf kijken. 

Zelfcompassie bestaat uit drie onderdelen:

https://nielsvansanten.nl/
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1.  Zorg dat je jezelf kunt zien als iemand die iets

nieuws aan leren is, vanuit een gezonde intentie. Wees zachtmoedig en begripvol,

vergeef jezelf onmiddellijk als je een keer iets te stevig je grens aangeeft of juist te

slap en toch weer iets doet dat je eigenlijk niet wilde.

Vriendelijke houding naar jezelf.

2.  Het is verleidelijk om, als je je rot voelt, je ook

alleen of 'anders' te gaan voelen en hierover niet te delen met andere mensen. Dat

verergert echter je rotgevoel. Vertrouw er maar op dat er heel veel mensen slecht

zijn in het voelen en aangeven van hun grenzen. En heel veel andere mensen maken

hier (bewust dan wel onbewust) gebruik/misbruik van. Wat jij tegenkomt en

moeilijk vind heb je gemeen met heel veel anderen, die vergelijkbare ervaringen

doormaken. Voel maar hoe dat voelt: "Wat ik heb, hebben heel veel anderen ook".

Realiseer je dat je nooit alleen bent.

3. 

 Dit wordt ook wel mindful genoemd. Daar zou ik een hele andere

cursus aan kunnen besteden. Het is als het ware ruimte maken voor je eigen

gevoelens en hier dan ook nog bij kunnen blijven. Iemand zegt bijvoorbeeld iets dat

je kwetst. Je voelt dan de gekwetsheid, het verdriet. En tegelijkertijd is er nog een

deel in je dat dat kan observeren. Dat zich realiseert dat je gewetst en verdrietig

bent. Als dit wat abstract vind, geen zorgen. Ik kom er later wel op terug. Dingen als

meditatie en dergelijke zouden je ook kunnen helpen als je dit nog niet zo makkelijk

vindt.

Zorg dat je af en toe afstand kunt nemen van de gevoelens en emoties die je

tegenkomt.

https://nielsvansanten.nl/
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Oefening 1. Grondhouding
Ik heb een oefening voor je om wat met die grondhouding van zelfcompassie te werken

de komende dagen:

Kijk eens of je de komende dagen de grondhouding aan kunt nemen. De volgende vragen

kunnen je misschien wat helpen om je bewust te worden van hoe jij dat nu doet: 

-Lukt het mij de komende dagen om deze grondhouding aan te nemen? 

-Heb ik deze van nature? 

-Wanneer is hij makkelijk vol te houden? 

-Wanneer lukt dat nog niet zo goed? 

-Wat merk ik als ik daarmee aan de slag ga? 

-Zijn er momenten dat ik het lastig vind? Dat ik toch onaardig naar mezelf bent? Hoe is

dit?

Mocht je merken dat dit nog niet zo makkelijk is, lees dan eens mijn blogs over

. Of, wat ook kan spelen, kijk of je veel last hebt van zelfkritiek. Lees dan

mijn blogs over 

zelfcompassie

zelfkritiek.

Schrijf hier dagelijks iets over op. Op het moment dat je last krijgt van zelfkritiek, kijk of je

daar ook op deze manier mee kunt omgaan. Zo van:"Ach, nu doe ik mijn best om te

veranderen en dan komt er ook nog kritiek op mezelf, dat is pijnlijk. Dat is niet fijn".

Het gaat erom dat je je bewust bent van hoe je naar jezelf kijkt. Je bent niet perfect, dat

hoeft ook niet.

Veel succes!

https://nielsvansanten.nl/
https://nielsvansanten.nl/gezonde-autonomie/wat-is-de-betekenis-van-zelfcompassie-voor-je-persoonlijke-ontwikkeling/
https://nielsvansanten.nl/stress-en-je-gedachten/zelfkritiek-hoe-los-je-dat-op/

