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De symboliek van de herfst

De cyclus van het leven wordt nergens zo
zichtbaar weergegeven als in de natuur.

Met de herfst voor de deur wordt ook het
belang van los laten zichtbaar. De bomen
verliezen hun bladeren om de grond te
voeden en daardoor weer ruimte te
scheppen voor nieuw leven.

Bij ons mensen werkt dat ook zo. Als
niemand de wereld los zou laten, zou het
wel heel druk zijn op aarde ;-)
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Verlies en Rouw. Geen gemakkelijk onderwerp. Wel een ervaring waar we allemaal mee te

maken krijgen. Vaak kunnen we daar prima mee omgaan, maar af en toe is het lijden zo
groot dat je wel wat steun kunt gebruiken. Van lijden naar leiden. 

 
Schroom niet om om hulp te vragen. Dat is geen teken van falen maar een teken van

moed. Omdat je niet op wil geven! 
 

Je hoeft het niet alleen te doen!

Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact.

https://www.instagram.com/verlies_en_rouwbegeleiding/
https://www.facebook.com/rouwbegeleidinghenriettevanderpoel/
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Inspiratie

Het is herfst en de wind gaat tekeer.
Zo hard, zo wild.
Ik zie door de bomen, het bos ineens
weer. - Dicht Erbij

Wanneer je met verlies en rouw te maken
hebt, heb je het gevoel elk overzicht op je
leven kwijt te zijn. Je bent in een
wervelwind van emoties terecht
gekomen. Maar als de wind gaat liggen,
krijg je weer overzicht. 

Tip

Merk je ineens dat je niet lekker in je vel
zit? Observeer het gevoel en laat het zijn. 

Wees lief voor jezelf. Kruip met een
dekentje op de bank, of ga een wandeling
maken. Zet een vrolijk muziekje op of een
grappige film. Misschien wil je wel gewoon
even lekker huilen of schreeuwen. Stop het
niet weg. Laat maar gebeuren.

Het mag er zijn. Jij mag er zijn.

En zo is het ook met verlies en rouw.

Je moet het oude los houden. Ik zeg los
houden want je kunt iemand die zo'n
belangrijke rol in je leven heeft gespeeld
nooit helemaal los laten. Die is onderdeel
van jou geworden.

Het doorvoelen van je pijn en verdriet
schept daarna weer ruimte voor groei.
Rouwen doet groeien. Net als het loslaten
van oude bladeren de bomen in de lente
weer doet groeien.

Zo mogen wij ook weer verder groeien in
ons leven. Door dat, wat ons tegenhoudt
om ten volste te kunnen leven, los te laten
en los bij ons te houden.

Schep ruimte voor jezelf door net als de
herfst het oude los te laten zodat het
nieuwe straks omarmt mag worden.

https://henriettevanderpoel.nl/


Van blabla naar voelen

"Hoe gaat het met je?" "Ja goed hoor. Ik
ben druk met van alles en nog wat. Het
gaat eigenlijk best prima."

Echt?

Ga eens naar je gevoel? Neem even een
momentje om te voelen. Hoe voelt het in
je lichaam. Is het rustig? Voelt het
prettig? Of merk je dat je ademhaling
eigenlijk te hoog zit. Je spanning op je

borst voelt. En nu je toch aan het voelen
bent... hoe voelt je maagstreek?
Gespannen? Je schouders? Hangen die
naar beneden of trek je ze onbewust toch
iets te veel op?

Stress en overbelasting verstoord vaak het
proces van denken en voelen. Denken en
voelen horen samen te werken maar vaak
gaan we teveel in ons denken zitten om
maar niet te hoeven voelen.

Maar onze gedachten speelt vaak spelletjes
met ons.
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Terug naar balans

Ben jij de balans tussen denken en voelen
kwijt door stress of overbelasting?

Zit jij continue in de vecht en vluchten
modus?

Boek eens een wandel coaching sessie, en
krijg weer overzicht en rust in je leven. 

Mail mij voor een afspraak of stuur mij
een WhatsApp op 06 - 20 35 34 82

https://henriettevanderpoel.nl/

