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Winter Blues

December is voor heel veel mensen een
moeilijke periode. Zeker voor diegenen die
met verlies te maken hebben (gehad). Of
dat nu is omdat ze gescheiden zijn en de
kinderen moeten missen met de
feestdagen, door Corona geen familie en
vrienden op bezoek mogen hebben, een
dierbare zijn verloren of misschien wel ziek
zijn geworden of hun baan zijn kwijt
geraakt. 

De winter is een tijd van reflectie waarbij
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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://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/
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De jongeman vroeg hem onmiddellijk wat
hier gebeurd was, waardoor zo veel inwoners
zo jong gestorven waren. 

De priester antwoordde: ‘In dit dorp schrijven
wij op het graf alleen maar het aantal jaren
dat de mensen werkelijk geleefd hebben…’

 we naar binnen keren. In de rust en kalmte
die de winter brengt, is het een mooie tijd
om dingen te verwerken waar je afscheid
van hebt moeten nemen. Tegelijkertijd is
dit heel confronterend en misschien zelfs
beangstigend. Depressie ligt op de loer.

Omring jezelf met licht en warmte. Brand
kaarsjes, maak het gezellig en misschien
wil je wel een nieuw ritueel in het leven
blazen die je kan helpen.

Zorg voor voldoende frisse lucht en spreek
af met mensen waar je je niet anders hoeft
voor te doen wanneer je verdrietig bent.
Spreek duidelijk uit wat jou helpt en hoe zij
jou het beste kunnen ondersteunen.

Inspiratie

Er was eens een jongeman die op een dag
een klein dorpje bezocht in een hem
onbekende streek. 

In dat dorpje lag een kerk die zijn aandacht
trok. Nadat hij de kerk bezocht had liep hij
over het kerkhofje ernaast.

Opeens viel zijn oog op het opschrift van een
graf en hij las: ‘twee jaar’. Toen keek hij naar
het graf ernaast. Daarop stond geschreven:
‘vijf jaar’. ‘Weer zo jong gestorven, dacht de
jongeman.

Geïnteresseerd las hij weer een ander graf.Geïnteresseerd las hij weer een ander graf.
‘Vier jaar’. En nog een. ‘Eén jaar’.‘Vier jaar’. En nog een. ‘Eén jaar’.   

Het is wel vreemd, dacht hij, dat zoveelHet is wel vreemd, dacht hij, dat zoveel
inwoners in dit dorp zo vroeg zijn gestorven.inwoners in dit dorp zo vroeg zijn gestorven.   

Op het hele kerkhof lagen slechts enkeleOp het hele kerkhof lagen slechts enkele
graven met een hoger getal.graven met een hoger getal.

Toen hij het kerkhof wilde verlaten, kwam deToen hij het kerkhof wilde verlaten, kwam de
priester van het dorp net aangewandeld.priester van het dorp net aangewandeld.   

https://henriettevanderpoel.nl/


Daarom geeft 113 Zelfmoordpreventie tips
om te praten als je vermoedt dat iemand
aan zelfmoord denkt. 

Wil je in één uur leren hoe je kan vragen
naar zelfmoordgedachten, klik hier. 
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Reiki 1 cursus - 22 en 23
januari 2022

De rek is er bij heel veel mensen uit. Het
is om moedeloos van te worden. Toch is
het super belangrijk om je energie hoog
te houden. 

Hier kan Reiki een grote rol in spelen. Een
Reiki cursus is het mooiste cadeau dat je
jezelf kunt geven. In 1 tot 2 dagen leer je
jezelf en anderen met Reiki te
ondersteunen.

Hoe meer mensen Reiki kunnen geven
aan zichzelf en anderen, hoe beter! En het
mooie is, iedereen, ja echt iedereen, kan
het leren.

113 Zelfmoord Preventie

Zie jij het leven niet meer zitten? Praten
kan opluchten. Je kan 24/7 anoniem
chatten via 113.nl of bellen met 113 of
0800-0113 (gratis)

Website: 113 | zelfmoordpreventie | ☎
0800-0113

Vraag naar zelfmoordgedachten
Zelfmoord is geen gemakkelijk
onderwerp om te bespreken, maar erover
praten is wel essentieel om zelfmoord te
kunnen voorkomen. 

 

In mijn praktijk is ruimte om met twee of
drie cursisten aan de slag te gaan. 

Een op een is ook mogelijk mocht je dat
liever willen.

22 en 23 januari 2022 geef ik een Reiki 1
cursus. 

Wil je mee doen of meer informatie over
de mogelijkheden? 

Mail mij op info@henriettevanderpoel.nl.

Ben je niet bekend met Reiki en wil je
graag meemaken wat het met je doet?

Maak dan een afspraak voor een
behandeling.

https://www.113.nl/ik-maak-me-zorgen-om-iemand/tips-om-te-praten
https://www.113.nl/ik-maak-me-zorgen-om-iemand/tips-om-te-praten
https://vraagmaar.113.nl/online-training/
https://henriettevanderpoel.nl/
https://www.113.nl/


Boekentip: Als de man verliest - Tim
Overdiek en Wim van Lent

Een boek voor mannen (en hun vrouw) over
omgaan met tegenslag, verdriet en rouw.

Voor een man is niets zo frustrerend als het
verlies van controle. Een boek vol
waardevolle lessen en inzichten. Daarnaast
bevat het boek openhartige interviews van
onder anderen Humberto Tan, Ahmed
Marcouch, A.F.Th. van der Heijden en Falco
Zandstra.
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Cadeaubonnen

December is bij uitstek de maand van
geven. Vooral heel veel liefde.

Verwen jezelf of iemand anders met een
cadeaubon voor een ontspannende
AromaTouch technique massage of een
helende Reiki behandeling.

De bonnen kosten € 60 per stuk en
worden verzonden in een feestelijke
goudkleurige envelop.

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

Tips

Geuren beïnvloeden je stemming. 

De geur van sinasappels en mandarijnen
werken opmonterend. Bergamot
stimuleert een ontspannen, opgewekt en
vrolijk gevoel, terwijl lavendel een
rustgevende en vredige sfeer in huis
creëert.

Verdamp wat druppels in een diffuser of
doe wat druppels in je badwater. Extra
fijn met wat magnesium zout in bad.

https://henriettevanderpoel.nl/

