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Sk llslab > les 2:
Uit je box komen
merk je dat je in cirkels blijft rond
draaien, niet meer out of the box kunt
denken, dat je jezelf vereenzelvigt
met je bedrijf en dat je geleefd wordt
door doelen en bedrijfsrisico’s? Dan
kan een training ‘Persoonlijk Integraal
Leiderschap’ je wellicht helpen te voelen
wat er van binnen allemaal gebeurt.
Annelies van der Woude

“Of het nou gaat om
gevoelens, gedachten of
emoties, het doel van deze
training is dat je zelfbe
wuster in het leven komt
te staan. Dat je beseft dat
je altijd een keuze hebt.”
Aan het woord is coach
en integraal yogadocente
Sandra Cox, eigenaar van
het centrum Coëxistentie in
Rotterdam. Naast yogales
sen geeft ze er individuele
coachingsconsulten en trai
ningen, onder andere voor
ondernemers en managers.
Hierin combineert ze haar
kennis en jarenlange werk
ervaring in het bedrijfsleven
met coachingstechnieken
en yogaoefeningen die hel
pen bij de lichaamshouding
en ademhaling. “Ik werk
op het cognitieve, fysieke,
emotionele en spirituele
vlak met mensen; in mijn
optiek zijn die vier aspec
ten even belangrijk en com
plementair aan elkaar.”
In de training komen
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uiteenlopende vragen en
issues aan de orde, zoals
ondernemers die vastlo
pen in hun communicatie,
of managers die moeite
hebben hun medewerkers
te motiveren en te stimule
ren. Elke deelnemer brengt
tijdens het intakegesprek
een bepaald probleem in
en gaat tijdens de training
aan de slag met concrete
situaties die in het dagelijks
leven aan de orde zijn.
Volgens Cox zit er altijd
‘iets’ onder de problema
tiek: een b
 eperkte overtui
ging, bepaalde normen en
waarden, verwachtingen. In
de training probeert zij de
mensen naar die diepere
laag te bewegen. De yoga
helpt daarbij ‘grondend’

en haalt mensen uit hun
hoofd. Cox: “Het resultaat
is dat denken en voelen
weer meer met elkaar in
verbinding raken, waar
door mensen beter kunnen
anticiperen op hun emoties
en gedachten. Ik stimuleer
mensen iedere dag te oefe
nen met de handvatten die
ik ze geef, afgestemd op
het individu en zijn of haar
vraagstuk. Dat vergroot
het bewustzijn waardoor
mensen op zeker moment
weer beseffen dat ze kun
nen kiezen in plaats van dat
hun gedachten of emoties
met hen aan de haal gaan.
Ze komen zelf weer aan het
stuur te staan, dat steunt
hen als ondernemer of
manager.”

tip
Houd gedurende de
dag contact met je
lichaam, soms kan een
lichamelijke reactie
een ‘alarmbel’ zijn
voor hoe je met jezelf
of anderen omgaat.

Persoonlijk
Integraal
Leiderschap
De training ‘Persoonlijk Integraal Leiderschap’ bestaat uit
zeven bijeenkomsten
van drie uur.
coexistentie.nl
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