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De revolutionaire weg naar groei en gezondheid.

Bij veel coachtechnieken leerde ik dat 

het draait om bewustwording, 

acceptatie en het op wilskracht 

ombuigen van negatieve 

gedragspatronen. Ervaring leert dat 

mensen dit niet lang volhouden en 

terugvallen in het oude gedrag. In 

januari starten velen met goede 

voornemens en in april zijn zij terug bij 

af. Herkenbaar? De techniek: ‘Een 

ander gesprek’ die Hello New Start 

inzet pakt problemen bij de bron aan 

om er voorgoed vanaf te zijn.

De techniek in praktijk

We hebben allemaal in meer of 

mindere mate last van activaties: 

emoties die plots opkomen en die je 

lichamelijk ervaart.

 

Positieve activaties: Nederland wint, 

je kind komt thuis met een goed 

rapport of speelt een fantastisch 

muziekstuk of sportwedstrijd en je 

ervaart blijdschap en trots. 

Herkenbaar?

 

Het kan zelfs heel subtiel bij mooi 

weer, een bloemetje, oogcontact of 

een kus.

Coaching bij Hello New Start
De techniek: ‘Een ander gesprek’
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Bij de post ligt een brief van de loterij.

Je scheurt deze open en leest: ‘Jij bent 

de winnaar van 10 miljoen.’

En je weet dat je miljonair bent! 

Welke woorden activeren bij jou een 

goed gevoel?

Let goed op!

Zelfs bij het volgende stukje kun je dit 

ervaren.

1. Het gedrag vanuit activaties kan van alles zijn. Iets wat je simpel weg doet, 

zoals:

Helaas hebben we ook negatieve activaties. Door gebeurtenissen, die we ons 

soms niet meer kunnen herinneren, hebben we nu last van plotseling 

onverklaarbaar gedrag. De een begint ineens te zweten, de ander te blozen. Of 

heftiger: hij/zij ervaart plotseling paniek, of krijgt het benauwd, gaat trillen of 

ontwikkelt negatieve gedachten.

Ik ben niet goed genoeg.

Ik doe er niet toe.

Niemand luistert (ooit) naar mij.

Dat kan ik niet.

Als ik maar controle heb.

Ik ben zo.

2. Iets wat je denkt en het gevoel alleen maar versterkt. Zij ontwikkelen negatieve 

gedachten ontwikkelen, zoals:

Niet voor je mening uit- of opkomen.

(Te) agressief reageren of (te) vaak het conflict opzoeken om het punt te 

winnen en niet om er samen uit te komen.

Angst om fouten te maken, het is namelijk nooit goed (genoeg). Perfectionisme 

nastreven.

De situatie ontlopen.

(Te) zenuwachtig worden voor alles wat nieuw of anders is.
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Kortom: ‘Ik …………………..’ (vul zelf maar in hoe mensen negatief over zichzelf of 

de situatie kunnen denken).  

 

Duren deze activaties te lang dan kan er stress ontstaan met in het ergste geval 

een burn-out of spanningen die uitmonden in strijd met anderen of je trekt je terug 

etc etc. En in alle gevallen krijg je toenemende gezondheidsklachten.

 

Traditioneel gaan we hiermee naar de huisarts die ons rust of actieve ontspanning 

zoals yoga en mindfulness voorschrijft, of een pilletje/ drankje. Of je eet of drinkt 

dit onprettige gevoel weg. Voelt dit als de oplossing? DOEN! Wil je ermee 

doorlopen? DOEN.

 

Indien je denkt dat dit niet de oplossing is en je wilt er echt wat aan doen, dus 

ervan af komen, maak dan kennis met de techniek ‘Een ander gesprek’ die Hello 

New Start inzet. Een geheel nieuwe techniek met een wetenschappelijke basis.

 

Nieuwsgierig naar wat de techniek ‘Een ander gesprek’ voor jou kan betekenen en 

wil je meer weten? Neem dan contact met mij op. Ik leg het je graag uit.

"Zorg goed voor je lichaam. Het is de enige plek waar je zult leven." 

Jim Rohn


