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Verlangen naar leven

Januari is weer achter de rug! Zelf vind ik
het altijd een lange maand, ook al is hij
natuurlijk niet langer dan andere
maanden. Het komt door de kou en het
donker. 

Vanochtend werd ik wakker met het
zonnetje in mijn gezicht en bedacht me
hoe zeer ik verlang naar de lente. Het
ontluiken van nieuw leven. Het ontwaken
uit een winterslaap. Eigenlijk kun je rouw
hier ook een beetje mee vergelijken.

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022
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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 Vooral in de begin fase van rouw hebben
veel mensen de neiging zich terug te
trekken. In zichzelf te keren. In huis te
blijven zitten, er even van uitgaande dat
dat de plek is waar het veilig voelt. Dat is
ook nodig want rouwen vergt veel energie.
Het is tijd om je wonden te likken.

Je zult merken dat je, naarmate je verder
komt in je rouwproces, verlangens gaan
veranderen. Je krijgt behoefte aan
verbinding. Je wil weer leuke dingen
ervaren. Dansen, muziek, reizen. De zon
voelen stralen en je laten verwarmen. Je
wilt weer gaan leven!

Waar word jij blij van?

Inspiratie

Er kwam eens een jongetje op bezoek bij
Zenmeester Thich Nhat Hahn. Hij vroeg om
een beetje appelsap. De zenmeester schonk
hem een glaasje in en het jongetje nam een
slokje. Het appelsap zag er troebel uit. Hij
zette zijn glas terug op tafel en rende weer
naar buiten om te gaan spelen.

Toen hij een tijdje later terugkwam, zag hij
dat het appelsap helder geworden was. De
pulp was helemaal naar de bodem van het
glas gezakt.

"Heb jij het appelsap leren mediteren?",
vroeg het jongetje.

De zenmeester was even stil en
antwoordde toen:

"Nee hoor, het is net andersom: het
appelsap heeft mij leren mediteren..."

In loving memory
Thich Nhat Hanh

 
Photo by Dana Gluckstein

https://henriettevanderpoel.nl/


 

Nodig die andere alleenstaande vriend of
vriendin uit om langs te komen voor een
etentje of spelletje.

Wees lief. Plan een verwen momentje in
voor jezelf. Boek een massage, een
schoonheidsbehandeling of ga naar de
sauna.

Bestel pizza en plan een avondje op de
bank met je favoriete films of series.

Koop bloemen voor jezelf.

Neem een warm bad/douche, gebruik een
lekker luchtje en duik vroeg je bed in.

Voor je het weet is het weer 15 februari ;-)
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HELP! Valentijnsdag komt
er weer aan

14 februari is het weer zover.
Valentijnsdag. En ook al is dat iets waar je
nooit aan mee hebt gedaan, wanneer je
iemand moet missen, wordt het nog
pijnlijker wanneer je overspoelt wordt
met zoet sappige reclames over de liefde.

Hoe overleef je Valentijnsdag met een
gebroken hart?

Negeer de dag, kruip op de bank met een
goed boek en een glas wijn. Vermijd tv
waar je wordt overspoeld met Valentijn
films.

https://henriettevanderpoel.nl/


Film tip

"'Walk With Me', geregisseerd door Marc J
Francis & Max Pugh, is een filmische en
meeslepende verkenning van het
wereldberoemde klooster van
zenboeddhistmeester Thich Nhat Hanh.

Terwijl de meditatieve stem van Benedict
Cumberbatch fragmenten voorleest uit
de vroege dagboeken van Thich Nhat
Hanh, ontvouwt de dagelijkse routine en
rituelen van monniken en nonnen op een
zoektocht naar het ontwikkelen van een
diep gevoel van aanwezigheid, zich
langzaam over de vier seizoenen.

met onze mobiel, en blijven dat soort
herinneringen bewaard.

Schrijf jullie verhaal op in een mooi schrift.
Knip, plak, teken.

Bewaar al je dierbaarste herinneringen in
een mooie doos waar je altijd naar kunt
terug grijpen.
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Tip bij het rouwen

Schrijf je verhaal op. We zijn vaak bang om
dingen te vergeten. Herinneringen. Schrijf
ze op. Zoek er mooie foto's bij uit. Schrijf op
wat de favoriete hobbies waren, muziek,
misschien een favoriete schrijver.
Anekdotes.

Misschien heb je nog filmpjes op je telefoon
staan. Download ze en bewaar ze op een
usb stick. Zo kun je ze altijd later terug
kijken. Je hoort regelmatig dat iemand niet
meer weet hoe zijn of haar stem klonk.
Gelukkig filmen we tegenwoordig veel met

Meer informatie vind je op Walk With Me | Official Website | Cinematic meditation on Zen
Master Thich Nhat Hanh's monastic community (walkwithmefilm.com)

https://www.marcjfrancis.com/
https://henriettevanderpoel.nl/
https://walkwithmefilm.com/
https://walkwithmefilm.com/
https://walkwithmefilm.com/

