Over leven na verlies en verandering

“Het grootste verlies is datgene wat
in ons sterft terwijl we nog leven”
Norman Cousins

Levensloop & transitiebegeleiding

Verlies is van alle tijden en kent vele vormen, zoals het verlies van een dierbare
door overlijden of scheiding. Maar natuurlijk ook het verlies van je gezondheid,
werk, toekomstperspectief, ongewenste kinderloosheid of anderszins. Het
omgaan met verlies betekent vaak dat je te maken krijgt met verschillende en
soms verwarrende (rouw)gevoelens, waar je behoorlijk in vast kunt lopen.
Herken jij je in de volgende vraagstukken?:
•
•
•
•

Vind je het moeilijk je weg te vinden in de veranderde situatie of omgeving?
Wil je meer inzicht krijgen in je emoties en gevoelens rondom het gemis?
Wil je ontdekken wat je nodig hebt voor jezelf en van de mensen om je heen?
Wil je je door je verdriet heen opnieuw leren verbinden met jouw leven?

Rouw is vrijwel nooit een lineair proces, maar toont zich als de golven van de zee.
Op warme en persoonlijke wijze help ik je om ontspanning te brengen in de
gemoedstoestand(en) waarin je terecht bent gekomen. Vanuit verschillende
perspectieven kijken we naar jouw veranderde situatie . Samen onderzoeken we
wat jou past om het gemis te kunnen dragen. Het zetten van stappen is essentieel
om vorm te kunnen geven aan, en in harmonie te zijn met de nieuwe
omstandigheden.

Afbeelding: de op- en neergaande beweging weer met de verschillende perspectieven;

Wil ook jij jezelf hervinden in een rouw- of verliessituatie?
Ik bied op verschillende wijzen ondersteuning, passend bij jouw wensen en
wat je zelf nodig denkt te hebben (zie ook folders):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 op 1 gesprekken
Wandelcoaching
Familie- of groepsgesprekken
Procesbegeleiding binnen teams en organisaties
Workshops en bijeenkomsten voor groepen/ lotgenoten
Stervensbegeleiding
Schrijven en/of voordracht van persoonlijk (levens)verhaal of gedichten
Rituelen & symbolen
Creatieve vormgeving van (tastbare) herinneringen

Wil je weten of ik jou kan helpen, neem dan contact met me op.
Een vrijblijvend kennismakingsgesprek hoort altijd tot de mogelijkheden.
(Zie de gegevens op de achterzijde van deze folder.)
Oriëntatie op hoe het was
(verleden)

Oriëntatie op de veranderde situatie
(nu)

Oriëntatie op nieuw evenwicht
(toekomst)

“Over de horizon heen ligt een land dat weer groen is” (Manu Keirse).

Kijk op de website voor meer informatie en mogelijkheden of volg de actuele
activiteiten van PuurPotentieel via Facebook.

