Nathalie Graef (links) heeft ruime ervaring met
het ontwikkelen van groepsaanbod op het gebied van preventie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en heeft in 2011 zelf haar partner verloren. Ze is Wielwerkcoach, Wielwerktherapeut , Tria-Wandelcoach en Schildencoach
Innerlijke familie. Daarnaast is ze Meester Herborist.

De Workshop:
 is geschikt voor mensen die langer dan

een jaar geleden een dierbare hebben
verloren.
 bestaat uit zes bijeenkomsten van 2 ½

uur.

Als je blijft staren naar de plek
waar de zon onderging…..
zul je de zon
nooit meer op zien komen

 kost 300 euro inclusief BTW, alle materi-

alen, koffie en thee.
 heeft maximaal zes deelnemers.
 heeft een preventief karakter.
 vindt plaats in de cursusruimte van Na-

tuurale, Dorpstraat 26, 6099 BJ, Beegden.

Cocki Young (rechts) heeft ruime ervaring in het
luisteren naar het verhaal achter het verhaal.
Ze heeft de opleiding Spiritueel Werker , Narratieve therapie, Creatieve therapie en Stervensbegeleiding afgerond. Ze is counselor bij depressie en rouw.

Informatie of aanmelding:
www.natuurale.nl
Rouwverwerking Midden-Limburg
 info@natuurale.nl
 0648111929

Ervaringen van deelnemers
‘Ik werd uitgedaagd om op een andere manier met rouw om te gaan. De (soms verrassende)

invalshoeken hielpen mij om het geheel eens anders te bekijken; een echte eye-opener.’

Workshop
Mijn unieke rouwproces

Na het eerste jaar

Lotgenotencontact
Je zult tijdens de workshop veel begrip en
steun ervaren door je verhaal te delen met
mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt.

In het eerste jaar na het overlijden van een
dierbare lijkt het verlies vaak nog heel onwerkelijk. Je wordt overspoeld door heel veel verschillende emoties en weet soms geen raad
meer met de situatie waarin je ongewild terecht bent gekomen. Het gemis doet vaak intens pijn en het doet je ook meer en meer beseffen dat je leven voorgoed is veranderd.
Het blijkt vaak heel erg moeilijk om na dat eerste jaar en voor velen pas zelfs na jaren, een
nieuwe invulling te geven aan je eigen leven
zonder je dierbare.

Achtergrondinformatie
Je ontvangt de nodige informatie o.a. over
dat wat er allemaal hoort bij een rouwproces, en de verschillende manieren waarop
je naar verlies en de dood kunt kijken.
Creatieve werkvormen
Tijdens creatieve werkvormen maak je onbewuste gedachten en gevoelens meer bewust zodat je beter in staat bent om hiermee om te gaan.

De workshop ‘Mijn unieke rouwproces’ kan je
daarbij helpen.

Leven met je verlies
De dood hoort evenzeer bij het leven als het
leven zelf, maar geconfronteerd worden met de
dood en het verlies van een dierbare is zeker in
ons huidig tijdbeeld, waarin alles succesvol en
oneindig moet zijn, niet gemakkelijk.
Net zoals het voorjaar in de winter ligt besloten, zo ligt ook een nieuw leven zonder je dierbare besloten in het hele proces rondom het
verwerken van het verlies. Door bewust aan de
slag te gaan met alle emoties die je in een periode van rouw tegen komt, bouw je aan het fundament van je eigen leven dat verder gaat en
weer opnieuw een invulling zal gaan krijgen.
Het verlies wordt dan als het ware in je leven
geïntegreerd en zo kun je vernieuwd tevoorschijn komen uit deze ervaring.

Inhoud van de workshop
Tijdens de zes groepsbijeenkomsten zullen er verschillende werkvormen worden aangereikt waarmee je kunt ervaren dat je op heel veel verschillende manieren met rouw en emoties bezig kunt zijn.
De verschillende vormen helpen je om het verdriet
en de pijn te ervaren, te uiten en te verwerken.
Daarnaast ga je tijdens de workshop op zoek naar
jouw innerlijke kracht, die je samen met de aangereikte tips zal helpen om jouw rouwproces te veranderen in een groeiproces.

De verbinding met de natuur
Een wandeling in de natuur daagt je op verschillende manieren uit om op zoek te gaan
naar je eigen kracht en biedt je inzicht in
jouw eigen leven zoals je dat tot nu toe
hebt geleefd.
Inspiratieboek
Alles wat je tijdens de bijeenkomsten ervaart, leert, schrijft en creëert, kun je kwijt
in jouw inspiratieboek dat je tijdens deze
workshop zelf gaat invullen.
Het wordt een boek waarmee je na afloop
van de workshop zelf aan de slag kunt.

