Jezelf (her)vinden in rouw

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

‘Door de getijden heen’
Begeleide groepsbijeenkomsten

Deze begeleide groepsbijeenkomsten zijn speciaal bedoeld voor mensen die
op zoek zijn naar een nieuwe balans na een verlieservaring.
•
•
•
•

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?

Tijdens deze groepsvierdaagse werk je samen met mensen met soortgelijke
ervaringen als jij. Ieder begrijpt feilloos hoe het is om met het gemis te leven,
hoe je leven hierdoor is veranderd en hoe heilzaam het is om ervaringen te
kunnen delen. Met elkaar creëren we een bedding waarin iedereen helemaal
zichzelf kan zijn, veilig, integer en vertrouwd. Binnen deze kring kun je jezelf
werkelijk laten zien, horen en voelen zoals jij in wezen bent.
Gedurende een cyclus van 4 delen bewegen we door verlies richting herstel.
Zoals het leven is ook rouw geen lineair proces. De rouw komt net als de
getijden, zoals een golfbeweging. Tijd heelt niet alle wonden, maar je hebt
steeds zelf de keuze om stil te staan bij je verlies of verder te gaan; je eigen
proces bepaalt jouw tempo en intensiteit. Tijdens de sessies leer je omgaan
met specifieke gevoelens, ervaringen, het gemis, maar vooral ook met je eigen
onderliggende verlangens. Verschillende werkvormen zullen worden ingezet
naast een stukje kennis- en informatieoverdracht. Door het delen van ieders
proces reik je elkaar puzzelstukjes aan die eerder niet gezien werden. Je zult
kracht en betekenis vinden binnen je eigen kwetsbaarheid.
Het zetten van stappen is essentieel om
uiteindelijk opnieuw vorm te kunnen geven
aan jouw leven waarbinnen het verlies
raakt verweven. Het verlies zal niet weg
zijn, maar de manier om er mee om te gaan
is wel veranderd. Hiermee kun je de cirkel
rond maken en weer volmondig JA zeggen
tegen jouw leven en jouw persoonlijke
kompas opnieuw instellen.

Wil ook jij jezelf hervinden in de rouw?
De vierdaagse ‘Door de getijden heen’ bestaat uit 4 dagdelen van elk 3 uur,
verdeeld over een periode van 4 maanden en vindt plaats in Hoornsterzwaag,
maar kan ook op locatie.
Wil je weten of dit iets voor jou is, neem dan contact met me op via de telefoon,
mail of het contactformulier op de website (zie de gegevens op de achterzijde
van deze folder).
Ben je geïnteresseerd om hieraan mee te doen, meld je dan alvast vrijblijvend
aan zodat ik je op de hoogte kan houden van de eerstvolgende vierdaagse. Kijk
op de website voor meer informatie en mogelijkheden of volg PuurPotentieel
via Facebook.

Belangrijk:

Maximaal 10 personen
Draag comfortabele kleding zonder schoenen
Breng pen & papier mee

