NATHALIE GRAEF
Als coach/therapeut vind ik het een uitdaging om jou weer in je kracht te zetten wanneer het leven even niet vanzelf gaat.
Daarbij maak ik gebruik van mijn kennis en
vaardigheden als Wielwerktherapeut, Triawandelcoach en mijn ervaring op het gebied
van preventie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.
Door mijn persoonlijke levenservaring weet
ik wat ervoor nodig is om vanuit tegenslag
en chaos na verlies weer opnieuw te ervaren
dat je leeft en gelukkig kunt zijn.
Daarnaast ben ik Meester Herborist en laat
ik me bij mijn werk graag inspireren door de
wijsheid en troost die de natuur ons aanreikt.

ALGEMENE INFORMATIE
CONTACTGEGEVENS
info@natuurale.nl
 www.natuurale.nl
 0630019358
 Dorpstraat 26, 6099 BJ, Beegden

ROUWVERWERKING

TARIEF
Tarieven zijn afhankelijk van de duur en aard
van de coachings– of therapievorm.
Zie hiervoor www.natuurale.nl

ERVARING VAN CLIËNT
"Mijn ervaring met Nathalie is heel positief,
ze geeft me een veilig gevoel, wat zeker voor
mij heel belangrijk is. Ze luistert goed naar
wat ik zeg en weet dan precies mijn pijnpunten te ontdekken.”

WEER IN JE KRACHT NA TEGENSLAG

.

VOOR WIE?
Wanneer je wordt geconfronteerd met het
verlies van een dierbare naaste, je werk, je
relatie of je gezondheid dan kom je in een
rouwproces.
Het is een proces waarbij je afwisselend aandacht hebt voor het verlies en het weer opnieuw oppakken van je leven. Het is voor de
meeste mensen niet gemakkelijk om hierin
een goede balans te vinden.
Ik help je bewust te worden van de manier
waarop je rouwt. We onderzoeken samen
wat je nu precies voelt en hoe je omgaat met
je emoties, hoe je omgaat met je gedachten,
wat je precies doet, en hoe je in deze moeilijke situatie goed voor jezelf kunt blijven zorgen. Daarnaast krijg je tips en meer inzicht in
dat wat het rouwproces lichter kan maken.

ROUW
Je kunt niet voorkomen dat de vogels
van verdriet komen overvliegen,
je kunt wel voorkomen dat ze nesten
maken in je haar.

AANBOD
Je kunt bij mij terecht voor verschillende
vormen van rouwverwerking.

Er is veel ruimte voor jouw verhaal, wat je
soms niet zomaar met je naasten kunt delen.

Individuele Rouwverwerking
Themabijeenkomsten
‘Ik rouw en hoe nu verder’

Je wordt je bewust van de manier waarop jij
rouwt en bent daardoor in staat om je aandacht te richten op dat wat je helpt om door
deze moeilijke tijd heen te gaan. Hierdoor ga
je weer opnieuw voelen dat je grip hebt op je
leven.

Workshop
‘Jouw unieke rouwproces’

Wandelcoaching Verlies

Meer informatie vind je op de website.

www.natuurale.nl

Juist wanneer jij ervaart dat het leven tegenzit, kan ik je weer op weg helpen!

Mee-Wandeling

