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Vaarwel 2021 - Welkom 2022

Veel mensen zullen blij zijn de December
maand achter zich te kunnen laten. Maar
velen zijn ook blij dat 2021 achter de rug is.

Een jaar waarin veel van mijn vrienden een
dierbare verloren. En met mij nog heel
veel mensen.

Ook een jaar waarin heel veel ouderen
verlies en verdriet hebben geleden omdat
ze niet bij hun kinderen mochten zijn.

NIEUWSBRIEF JANUARI 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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 Mensen die niet geknuffeld konden of
mochten worden door uitbraken van
Corona. Ouderen die niet begrepen
waarom ze niet meer bezocht konden
worden.

Misschien ben je wel ziek geworden of
gescheiden. Er zijn ontelbare redenen om
blij te zijn die dingen achter je te laten die
je zoveel verdriet hebben gebracht en te
focussen op een nieuw jaar. 

Een blank canvas. Waar jij zelf jouw verhaal
op kunt schilderen. Hoe gaat jouw
schilderdoek er uit zien komend jaar?

Ik wens je nog meer liefde voor jezelf.

Inspiratie

Dans met je angsten
 

Spreek met je zorgen
 

Hoe zwaar het soms lijkt
 

Het wordt altijd weer morgen
 
 

- Lief leven

Nieuw! Rouwmassages

Nieuw in het aanbod zijn rouwmassages.

Niet iedereen wil of heeft behoefte aan
praten. Maar verdriet gaat wel vastzitten in
je lichaam. Hoe fijn is het dan om even
contact te kunnen maken met je gevoel en
weer connectie met je lijf te krijgen.

Een rouwmassage is een zachte aanraking
gecombineerd met energiewerk. Met
korting uitproberen?

Boek in januari 2022 met kortingscode
RM-2022 en krijg 10% korting.

https://henriettevanderpoel.nl/
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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. 

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 ervaren wat het met je doet?

Maak dan een afspraak voor een Reiki
behandeling.

https://henriettevanderpoel.nl/


Nieuwjaarskorting

Begin het nieuwe jaar met een heerlijke
AromaTouch Technique massage.

Boek je voor 15 januari dan ontvang je 10%
korting onder vermelding van de code
ATT-2022. Afspraken worden ingepland
na de lockdown periode. Heb je meteen
iets om naar uit te kijken deze maand!

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

Boekentip: De jongen, de mol, de vos en
het paard - Charlie Mackesy

Mocht je dit boek nog niet bezitten... het is
een echte aanrader met prachtige
tekeningen en mooie inspirerende teksten.

Een mooi en troostrijk boek voor alle
leeftijden.

"Een van onze grootste vrijheden is hoe we
op dingen reageren" zei de mol.
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Tips

Boek een vakantie naar de zon!
Spreek regelmatig af met een vriend(in)
Ga wandelen in de natuur
Zet je favoriete dansmuziek op
Neem een warm bad, maak je favoriete
drankje en zet een fijne film op
Boek een ontspannende massage

Januari is vaak een maand waar alles ineens
stil valt. De januari dip! Ook ik krijg dan
extra behoefte aan warmte en zon. Hier zijn
wat tips om ook deze maand door te
komen:

https://henriettevanderpoel.nl/

