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Interview

In Oktober heb ik een interview gehad met
In de buurt Alkmaar. Dit artikel is
gepubliceerd op hun online platform.

Ben je nieuwsgierig naar wat mij drijft om
dit werk met zoveel passie te doen?

Lees hier het interview.

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021
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://indebuurt.nl/alkmaar/bedrijvigheid/ondernemer-uitgelicht/henriette-is-rouwbegeleider-verlies-heeft-niet-altijd-met-de-dood-te-maken~101650/
https://www.instagram.com/verlies_en_rouwbegeleiding/
https://www.facebook.com/rouwbegeleidinghenriettevanderpoel/
https://indebuurt.nl/alkmaar/bedrijvigheid/ondernemer-uitgelicht/henriette-is-rouwbegeleider-verlies-heeft-niet-altijd-met-de-dood-te-maken~101650/
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En wat is het ophouden van de adem anders
dan vrij te zijn van de adem met zijn
rusteloze eb en vloed, zodat het omhoog rijst
en God onbekommerd tegemoet kan gaan?

Alleen als je drinkt van de rivier van de stilte
zul je inderdaad kunnen zingen. 

En als je de bergtop bereikt hebt dan zul je
beginnen te klimmen. 

En als de aarde je botten claimt pas dan zul je
werkelijk dansen.

- Kahlil Gibran uit De Profeet

 Inspiratie

Toen vroeg Amrita: spreek tot ons over de
Dood. 

En hij zei: Je wilt het geheim van de dood
weten. Maar hoe zal je dat vinden tenzij je
zoekt in het hart van het leven?

De uil die alleen in de nacht kan kijken
kan het mysterie van het licht niet kennen. 

Als je echt de ziel van de dood wilt
kennen, open je hart dan voor het leven .

Want leven en dood is een, zoals de rivier
en de zee ook een zijn. 

In de diepten van je hoop en je wensen, ligt
de stille kennis van het gindse En zoals
zaden die dromen onder de sneeuw
droomt jouw hart van de lente.

Vertrouw op de dromen, want in hen ligt
de poort naar de eeuwigheid.

Je angst voor de dood is alleen het trillen
van de schaapherder als hij voor de koning
staat die zijn hand oplegt om hem eer te
betonen. Hij zal het merk van de koning
dragen en is dat niet vreugdevol? 

Maar toch houdt hij zich meer bezig met
het trillen van zijn angst maar wat is de
dood anders dan naakt in de wind te staan
en in de zon te versmelten? 

https://henriettevanderpoel.nl/


Boekentip: Dingen die je alleen ziet als je
er de tijd voor neemt. - Haemin Sunim

Het boek bestaat al een paar jaar maar het
is 1 van mijn favorieten. De Koreaanse
boeddhistische monnik Sunim beschrijft
verschillende levenskwesties. Zo legt hij
bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt
omgaan met negatieve emoties.

Geen ellelange verhalen maar een boek om
af en toe op te pakken en een stukje
inspiratie te lezen. Sunim is 1 van de meest
invloedrijke boeddhistische leermeesters
van dit moment.
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Reiki

Reiki is het doorgeven van (energie)
trillingen door middel van een lichte
aanraking of op afstand. Het helpt ons
terug te keren naar een evenwichtig
functioneren op fysiek, mentaal en
emotioneel niveau.

Reiki bevordert onder andere:
een goede nachtrust, 
biedt ondersteuning bij burn-out, 
en ontspanning bij stressklachten.

Mail mij voor een afspraak
info@henriettevanderpoel.nl of stuur mij
een WhatsApp op 06 - 20 35 34 82

Tips

3 minuten ademruimte is een korte
geleide meditatie van Merel Gerrits van
BalanSante. Je kunt hem makkelijk
tussendoor doen. Door deze oefening
worden we ons bewust van onze
ademhaling. We kunnen onze
ademhaling gebruiken door het richten
van onze aandacht op spanningen in ons
lichaam, op vervelende gevoelens of
stemmingen, tot nare stressvolle
gedachten.

Te beluisteren op Spotify.

https://henriettevanderpoel.nl/

