
Wat nu?

Hoe dan?

Wat als?

Komt niet goed
Groepstraining ACT
(Acceptance and Commitment Therapy)

Hoge werkdruk, problemen aan het thuisfront , 
twijfelen aan jezelf, angsten, enz. We leven in een 
tijd waarin we de nodige tegenslagen te verwerken 
krijgen. Hoe gaan wij hiermee om en hoe zorgen we 
ervoor dat je met dit alles om je heen toch een 
waardevol leven kunt leiden? Vaak verzanden we in 
piekeren. Hoe kun je hiermee stoppen en  je leven 
meer inrichten met dat wat je echt belangrijk vindt?

Voor mensen die piekeren en malen tot een kunst 
verheven hebben en anders met hun gedachten om 
willen gaan. Dus, wil je flexibeler in het leven staan? 
Meld je dan aan voor deze ACT 2-daagse.

ACT is een relatief nieuwe therapievorm die 
ontwikkeld is door de Amerikanen Steven C. Hayes, 
Kelly G. Wilson en Kirk D. Strosahl. ACT komt voort 
uit de gedragsanalyse en is gebaseerd op de 
Relational Frame Theory. 
ACT is gebaseerd op zes zuilen, waarbij het in de 
kern gaat om de filosofie dat het vechten tegen 
onvermijdelijke – soms nare – gebeurtenissen en 
omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van 
waardevol leven.

• Acceptatie: van vervelende gedachten, emoties 
en/of gebeurtenissen.

• Defusie: afstand nemen en loskomen van 
gedachten en zaken die je raken.

• Het zelf: hoe kijk je naar jezelf en hoe kun je meer 
flexibel met jezelf omgaan.

• Het hier en nu/mindfulness: met aandacht leven in 
het hier en nu.

• Waarden: stilstaan bij of helder krijgen wat je 
werkelijk belangrijk vindt.

• Toegewijd handelen: actie ondernemen 
gebaseerd op je waarden.

Deze 2 dagen gaan we actief bezig met hoe je een 
andere relatie kunt krijgen met je gedachten en 
gevoelens. In een groep gaan we aan de slag met 
een combinatie van ACT en ervaringsgerichte 
oefeningen, waarbij je elkaar kunt ondersteunen en 
herkenning kunt ervaren vanuit verschillende 
invalshoeken.

• Aanmelden: voor 24 oktober 2022

• Trainingsdagen: 11 en 12 november van 9:30    
  tot 16:00 uur

• Waar: Bloemendalstraat 7, 8011 PJ Zwolle

• Kosten: € 375,- inclusief lunch, koffie en thee.

Wij zijn Marloes van de Kreeke eigenaar van 
PMT Praktijk Joehoe! en Caroline Rietveld 
eigenaar van Mindstuff Training & Coaching.

Aanmelden of meer informatie via: 
info@pmtpraktijkjoehoe.nl of 
caroline@mindstuff.training
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