RE-ATTACH AT WORK

Burn out en oude gewoonten
Door Cecile Knook
Wanneer er met regelmaat dingen in het leven
blijven herhalen, dan wordt er al snel gesproken
van een ‘patroon’. Echter benaderen wij het in dit
geval als oude gewoonten. Want patronen zijn
vaak vast, terwijl gewoonten aan- of af- te leren
zijn. Het is goed om weten, dat nagenoeg alles
wat je doet, is aangeleerd. Dit aangeleerde
gedrag wordt aangestuurd door ons
onderbewustzijn, die als overlevingsmechanisme
werkt, zodat we niet aldoor steeds dezelfde fouten
maken.
Verleden vs heden
Helaas hebben we geen toverstafje, waarmee we
ons verleden, daar waar vaak de kern ligt van
(valse) overtuigingen, kunnen veranderen. Wat
wél mogelijk is, de manier waarop wij kijken
hiernaar, en hoe we er vervolgens mee omgaan.
Daarbij zijn de ingrediënten zoals: (zelf-)
liefde en vergeving, belangrijk zijn om verder te
kunnen in je ontwikkeling.

Raak zeker niet gedemotiveerd wanneer de
(valse) overtuigingen je stagneren in
het doorbreken van de patronen waar je
tegenaan loopt. Als je eenmaal de balans
hebt gevonden, kun je vol vertrouwen jouw
pad vervolgen.
Aanleren van nieuwe patronen
Het begint allemaal met een stukje
bewustwording, dat je hinder hebt van je
oude gewoonten. Wanneer je maanden
soms zelfs al jaren volgens dezelfde
routine/rituelen, op de automatische piloot
leeft, is het belangrijk om al tijdens het
opstaan al een start te maken met je het
visualiseren van positiviteit. Dit kun je op
verschillende manieren doen. Waarbij je
jouw stemming positief kunt beïnvloeden.
Om een voorbeeld te noemen: je zou kunnen
overwegen om in de ochtend een wandeling
te maken waarbij je jezelf voorstelt, dat de
buitenlucht je voorziet van nieuwe
energie.

Vervolg:
Dit aangename gevoel, kun je uitbreiden, door
terwijl je wandelt, aan dingen denkt waar je
wél heel blij mee bent. Door hier een
dagelijkse routine van te maken, ga je
bemerken dat het als vanzelfsprekend
wordt, dat je tijdens het wandelen, het prettige
effect van het omdenken, je in een betere
gemoedstoestand brengt.
Wat is ervoor nodig?
Oude gewoonten (patronen) die
je energie kosten, en die je gaat loslaten, is
het belangrijk om deze nadien
niet opnieuw aan te trekken. Mensen in jouw
omgeving, zowel thuis als op de
werkvloer, bemerken een verandering bij je.
Natuurlijk veranderen mensen niet
automatisch mee, immers zij zitten nog
vastgebakken aan hoe jij functioneerde
onder het juk van je oude gewoonten en zullen
daar in beginsel op hun beurt, met
hun eigen patronen op reageren.

"Als je doet wat je altijd deed, krijg
je wat je altijd kreeg"

Steeds meer bedrijven maken gebruik van het
feit dat mensen hoog in hun motivatie te houden,
van uiterst belang is, om tevreden actieve,
werknemers aan het werk te hebben. En als
verandering van werkplek hieraan een positieve
bijdrage levert, levert het
voor het bedrijf ook een veel voordelen op,
namelijk een lager ziekteverzuim, waarbij ook de
kans om burn-out te raken, afneemt. Dit kunnen
we gerust een win-win situatie noemen!
Hulp, advies of even sparren?
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Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Vervolg

Je kunt bij ReAttach at Work altijd even contact
opnemen, zodat we in een telefoongesprek of
videobelsessie met elkaar van gedachten
kunnen wisselen, om te beoordelen waarmee
ReAttach at Work jou in kan bijstaan. Uiteraard
geldt dit ook voor werkgevers. Een goed begin,
is het halve werk.

Het is daarbij van belang dat je blijft
communiceren. Praat met een
vertrouwenspersoon binnen de organisatie waar
je werkt, of schakel ReAttach at Work in, die
hierbij uitstekend van dienst kan zijn en jou de
juiste handvatten aan kan reiken, kan
bemiddelen en ertoe kan bijdragen dat je weer in
een positieve flow komt en de balans terugvindt.
Onvrede over de werkplek Uiteraard kan het ook
zo zijn dat het werk wat je doet, jou te veel
prikkels en stress geeft, of juist te weinig
uitdaging. In dat geval is het belangrijk om
bespreekbaar te maken dat je een andere
functie binnen de organisatie ambieert.

ReAttach is een kortdurende

het verwerken van meerdere zintuiglijke

interventiemethode die is gericht op het

prikkels gestimuleerd, overtuigingen

verwerken van informatie, emoties en

worden weg gehaald en behandeld. De

gebeurtenissen.Tijdens de behandeling

cliënt worden nieuwe vaardigheden

creëren we een status van rust en

aangeleerd en geautomatiseerd. ReAttach

ontspanning en wordt

is een milde maar heel effectieve therapie.

