Praktijk de PAUW

Professionele Aandacht voor Uw Welzijn

VOORSTELLEN

LOCATIE LEEUWARDEN (Elske & Wilma):

Wij zijn Wilma Nicolay (links) en Elske Posthuma

Marowijnestraat 30

(rechts), beiden erkend haptotherapeut die hap-

8931 BT Leeuwarden

tonomie en persoonlijke ervaring met verlies en

www.praktijkdepauw.nl

afscheid inzetten bij stervensbegeleiding en rouwverwerking. Wanneer je begeleiding wilt hebben bij

LOCATIE BRITSUM (Wilma)

afscheid nemen of verwerken van verlies ben je

Stedpaed 17

van harte welkom.

9055 MG Britsum

Je kunt met een van ons contact opnemen voor in-

HAPTOTHERAPEUTEN:

formatie en/of een afspraak maken waarbij wij ook

Elske Posthuma

aan huis kunnen komen.

haptonomieposthuma@praktijkdepauw.nl
06 12684420
Wilma Nicolay
haptonomienicolay@praktijkdepauw.nl
06 11241317

Haptonomische
stervensbegeleiding en
rouwverwerking

Er is een tijd om te lachen
En een tijd om te huilen
Een tijd om te leven
En een tijd om te sterven
Verlies is onlosmakelijk verbonden met het leven.

Haptonomie kan je helpen in contact te komen

Dat kan ertoe leiden dat je weer kunt voelen wat je

Meestal is het iets waar je niet bij stil staat, totdat je

met je gevoel en wat je hiermee wilt. Het helpt je

nodig hebt, waardoor je ondanks je verdriet weer

er niet om heen kunt. De wereld komt op zijn kop te

te ontdekken welke betekenis je leven voor jezelf

beter in balans komt.

staan en het vergt veel energie om daar je weg in te

en voor anderen heeft of heeft gehad. Dat doen we

vinden. Verlies roept vaak verschillende gevoelens

door middel van gesprekken en ook door letterlijk te

WERKWIJZE HAPTONOMIE

en emoties op zoals verdriet, onmacht, boosheid,

voelen wat je lichaam aangeeft. Door een oprechte

Haptonomie is een begeleidingsvorm waarbij het

schuld, verwarring, eenzaamheid en angst. Tege-

aanraking kun je rust, ruimte en ontspanning

gevoelsleven centraal staat. Het is een manier van

lijkertijd kunnen ook gevoelens van dankbaarheid,

ervaren. Hierdoor wordt duidelijk wat jouw wensen

werken die gericht is op het bewust worden van je

verbondenheid, trots en liefde erbij horen. Je moet

zijn voor de tijd die er nog is. Haptonomie kan helpen

lichaam en gevoelens en wat dat voor jou betekent.

je aanpassen aan een wereld die er ineens anders

je leven goed af te ronden om het uiteindelijk ook

Je ontdekt waar je blokkeert in de cirkel van voelen,

uitziet en dat is niet eenvoudig. Weten dat je bin-

los te kunnen laten.

denken en handelen.

op de mensen die van jou houden. Jij moet hun

ROUWVERWERKING

Dit kan zowel door in gesprek te gaan, ervarings-

loslaten en zij moeten jou loslaten.

Rouw is de natuurlijke reactie van emoties en

gerichte oefeningen en door aan te raken. Aan-

gedrag op een verlies. Iedereen rouwt op zijn eigen

raken binnen haptonomie heeft de intentie om te

STERVENSBEGELEIDING

manier en op zijn eigen tijd. Zoveel mensen, zoveel

bevestigen. Daarmee bedoelen we dat het goed is

Als je weet dat je leven gaat eindigen veroorzaakt

manieren van rouwen, waarbij er geen sprake is

dat je bent zoals je bent; een bevestiging van ons

dat een enorme omschakeling waarbij het verloop

van goed of fout. Rouwen doet zeer. Het liefste

bestaan. De aanraking helpt bij het vinden van vei-

per persoon verschilt. Een paar voorbeelden:

gaan we weg van wat pijn doet. Wanneer pijn er

ligheid en vertrouwen in jezelf en in relatie tot de

de een groeit langzaam naar het loslaten toe en

mag zijn ontstaat er ruimte in jezelf. Met vallen en

wereld om je heen. Datgene wat je mist en nodig

vindt er berusting in. De ander is geschokt en blijft

opstaan leer je omgaan met verdriet. Door letterlijk

hebt wordt voelbaar. Het kan je helpen om dicht bij

worstelen. Ieder mens is uniek en elk stervens-

en gevoelsmatig aangeraakt te worden kun je in

jezelf te blijven en van daaruit de keuzes te maken

proces verloopt op zijn eigen wijze.

contact komen met jezelf.

die het beste bij je passen.

nen afzienbare tijd dood gaat heeft ook invloed

