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Bijeenkomst Netwerk Volwassenen met Dyslexie
Zaterdag 22 november 2014
Locatie: De Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht
Aanvang: 13:30 uur tot naborrelen vanaf 17:00 uur

Impressie Workshop Obstakels opruimen die je belemmeren
Vandaag is Ludzarda Everts te gast. Zij heeft een praktijk Centola in het Oosten van het land, waarin zij
mensen zowel in groep als individueel helpt.
Om 13:30 uur wordt eerst gestart met een voorstelrondje. Ook vandaag heeft een vrouw, die op latere
leeftijd ontdekt dat ze dyslectisch is de stap durven nemen om met lotgenoten ervaringen te delen. Voor de
rest zijn er nog deelnemers gekomen die al een tijd de netwerkbijeenkomsten niet meer hadden bezocht.
Ludzarda is zelf ook dyslectisch, maar ze heeft geleerd vooral naar de kwaliteiten te kijken die je als dyslect
hebt. Brieven laat ze nalezen en voor het opruimen van chaos zit je bij haar helemaal goed!
Na het voorstelrondje gaat de groep kriskras door de zaal lopen en stelt zich aan een onbekende voor. Voel
hoe het is om je aan een onbekende voor te stellen.
Als iedereen weer is gaan zitten stelt Everts een aantal vragen aan de deelnemers;
• Wat wil je vandaag bereiken?
• Wat houd je nu bezig?
• Kijk wat je bij de ander kunt halen
• We zijn allemaal met elkaar verbonden
• Niks gebeurt voor niks. Wat je meegemaakt hebt heeft een reden!
• Alle kwaliteiten hebben een reden, ook al ben je vroeger opgegroeid met
dingen die je niet kon.
• WE MOGEN ER ZIJN! Kijk waar we zijn gekomen!
Iedereen wordt verzocht de ogen te sluiten en diep adem te halen.
Ludzarda praat met zachte stem.
Alles is als een kind. Neem het kind mee. Verdrijf je onzekerheid. Laat je onzekerheid opgroeien met de
kwaliteiten die je hebt.
Je kunt deze oefening later thuis nog eens herhalen.
Everts vraag aan de groep: Wat is zelfvertrouwen?
De groep antwoord;
- Je lekker voelen
- Doen wat je wilt
- Jezelf durven zijn
- Zonder bevestiging werken
- Ik kan het
- Zelfverzekerd
- Niet perse aardig gevonden willen worden
- Jezelf niet hoeven te bewijzen
- Niet zelf denken dat je het hebt fout gedaan
- Fouten durven maken, accepteren dat …
- Werken van uit je eigen kwaliteiten
Als ik … onder controle heb heb ik zelfvertrouwen. Dit is bij iedereen anders.

Als er geen deurtjes opengaan is er ook geen ontwikkeling. Wil je je zelfvertrouwen vergroten, doe af en
toe eens een deurtje open en leer hoe dit werkt.
Hoe ben ik als ik zelfvertrouwen bespreek in deze groep?
Iedereen wordt verzocht weer de ogen te sluiten. Met het zachtjes slaan op een trom en het zachtjes
praten, brengt Everts de groep weer naar zelfontspanning.
Vervolgens gaat ze met iedereen naar een stappenplan.
Stap 1; Waar kom ik vandaan? Beschrijf het voorval/de situatie waarin je dat zelfvertrouwen voelde. Werd
je geschaad?
Stap 2; Wat heb ik besloten, om te voorkomen dat het nog eens gebeurde?
Stap 3; Wat doe ik nu anders, zodat ik me geweldig voel? Zorg voor een happy end!
Vertrouw op het moment dat je niet kunt waarnemen. Er komt vast wel weer een moment dat je weer kunt
herstellen. De ene keer is dit sneller dan de andere keer.
LAAT LOS!
Op het moment dat je je zelfvertrouwen kunt omschrijven heb je het.
Leer een nieuwe situatie niet op een vorige situatie te leggen.
Ludzarda gaat met Peter denkbeeldig in een bioscoop zitten.
Ze gaan kijken naar een film waarin Peter de hoofdrol speelt.
Het is een bioscoop met heerlijk zachte stoelen.
Ze zitten lekker met zijn tweeën in een enorme zaal te kijken.
De film gaat draaien en Peter ziet de beelden van een situatie
waarin hij zich niet prettig vond.
Ludzarda vraagt Peter te benoemen wat hij graag anders wilde in
deze filmscene.
Everts vraagt Peter terug te gaan naar een situatie waarin het wel
goed ging, bijvoorbeeld in de kindtijd.
Als Peter dit heeft benoemd wordt de film teruggespoeld met de afstandsbediening, de oude situatie wordt
er uitgeknipt en de goede situatie er tussen geplakt.
Een aantal keren wordt de film teruggespoeld tot dat het alleen het nieuwe nog is te zien, tegelijkertijd is er
filmmuziek te horen.
- Merk wat er is verandert
- Merk op dat het anders kan
- Merk dat jezelf de regie in handen hebt
- Leer dat je steeds kunt teruggaan
Tijdens het vertonen van Peter’s film was er veel energie voelbaar in de groep.
Deze oefening wordt aangeraden om me zijn tweeën te doen. De ander kan je ondersteunen in het
benoemen van wat je anders zou willen.
Geef jezelf toestemming om er te zijn.
Het is oké dat je het zo voelde.
Geef al jouw wijsheid aan het kind van toen en beleef jouw film opnieuw, keer op keer.
Met informatie over workshops, jaartrajecten en begeleiding door Ludzarda Everts op www.centola.nl en
meld je aan voor nieuwsbrieven info@centola.nl.
Mocht er nog vragen zijn naar aanleiding van deze workshop dan is Ludzarda bereikbaar op 06 8322 1100.
Voor een samenvatting ziet volgende pagina.
Na afloop (17:00 uur) wordt er nog nageborreld aan de bar van de Kargadoor.

Tekst, foto’s en mindmap gemaakt door Jos Broekhof.

