Wat is ACT?
Acceptance en Commitment Therapy is voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen zonder strijd te
hoeven leveren met beperkende gedachten en gevoelens. Het doel is het ontwikkelen van
psychologische flexibiliteit. Het model van ACT bevat zes zuilen:
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Mindfulness: In contact komen met het hier en nu.
Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
Zelf als context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
Toegewijde actie: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische
flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zal je sneller geneigd zijn
om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse
levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen.
Hoe ga je om met het verdelen van je energie? Wat kun je doen om beter voor jezelf te leren zorgen?
Hoe balanceer je werk en privé? Met ACT proberen we antwoord te geven op deze vragen.
Voor wie
Kun je psychologische begeleiding gebruiken omdat je belemmeringen in je leven ervaart die je in
grote mate beperken? Of zoek je een coach om daadwerkelijk keuzes te maken en stappen te zetten?
Dan is deze gemengde variant van online opdrachten, theorie en inzichten mét persoonlijke
begeleiding wat voor jou!
Inhoud & Resultaat
Bij SAMEN werk je online en individueel samen met je eigen ACT-coach en krijg je toegang tot de ACTguide app. De app bestaat uit oefeningen, filmpjes, persoonlijke ervaringen opdrachten. Het materiaal
is speels, toegankelijk en liefdevol. Je krijgt inzicht in je waarden en je traint vaardigheden waardoor
je meer in het nu kan leven, je leert openstellen voor je gevoelens en moeilijke gedachten minder
invloed krijgen. Thuis oefenen en stilstaan bij automatische patronen is een essentieel onderdeel van
het aanbod.
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Gratis telefonisch of online video kennismakingsgesprek
Maak gebruik van de app ACT-guide, deze wordt speciaal op jou afgestemd
4 uur online coaching met je vaste ACT-coach, in te zetten naar eigen behoefte

Tijdsinvestering
o 4 uur online coaching
o 4-6 uur per week thuisopdrachten
Meer informatie
Bel of mail met info@samen, nu of bel met 072-7432552. We vertellen je graag meer.

