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Jolanda Klerks, Psychosociaal therapeut:
HECTISCHE, VERWARRENDE

EN/OF VERDRIETIGE TIJDEN?

“

Geef me de moed
om te veranderen wat ik niet kan accepteren.
Geef me de kalmte
om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de wijsheid
om het verschil tussen beide te zien.
- Reinhold Niebuhr De intake (persoonlijk of telefonisch) is vrijblijvend en kosteloos.

Voor wie? Voor mensen die:
• al geruime tijd niet lekker in hun vel
zitten
• zich overvraagd voelen door anderen
of zichzelf
• een aantal terugkerende vage
lichamelijke klachten ervaren
• zich (al langere tijd) lusteloos voelen of
juist prikkelbaar en heel erg opgejaagd
• ‘het even niet meer weten’ door een
directe aanleiding zoals bv. ontslag,
ziekte of scheiding
• bezig zijn met vragen als:
‘Wie ben ik nou eigenlijk of wil ik zijn?’
en ‘Wat past daarbij?’
• last hebben van gevoelens en emoties
zoals angst, woede, schaamte, en
schuld
• soms ‘lijden’ aan het leven (veel pijn en
verdriet ervaren op een bepaald punt)

Extra in de praktijk voor WelZijn:
• Tussentijdse STOP- Momenten en
Ontmoetingen
• Laagdrempelige (creatieve) workshops
of cursussen
• Thema-bijeenkomsten

Beproefde methodes
Vanuit verschillende psychologische stromingen,
invalshoeken en methoden doorgronden we jouw
problemen en geven er betekenis aan.

Vanuit een holistische benadering
Help ik je reflecteren op jouw denken, voelen,
handelen en beleven in relatie tot jezelf, de ander en
je omgeving. Als een klankbord waardoor zaken ook in
een nieuw en ruimer perspectief gezet kunnen worden.
Verkennen we het onbewuste, werken aan ontlading
van emoties, behandelen symptomen, ruimen
obstakels op, geven ruimte aan intuïtie en schoonheid,
scherpen het denken, werken aan bewustwording
en een zichtbaar wordend levensdoel, proberen
we verschillende aspecten in harmonie tot een
samenhangend geheel te brengen en te beoordelen
welke activiteiten werkelijk goed doen. En leren daarbij
vertrouwen op ons Zelf.

Wat schiet JIJ daarmee op?
Je komt los van wat jou zo bezig of gevangen
houdt. En in de ruimte die daardoor ontstaat,
zullen zich nieuwe mogelijkheden, antwoorden
en oplossingen aandienen voor datgene wat om
aandacht vraagt.
Zo kunnen we de uitvinders van ons leven worden
en er ons meesterwerk van maken.

Over Jolanda

“

Net als velen met mij ben ik o.a. een
ondernemende, werkende, getrouwde ouder.
Vaak druk met de waan van de dag. Daarnaast
ontstond echter ook behoefte aan verdieping,
zin- en betekenisgeving.
Wat heeft geleid tot een proces van
innerlijke reflectie en groei dat, hoewel het
nooit ophoudt, me al veel heeft geleerd
en gebracht. Rijkdom die ik graag wil
vermenigvuldigen door te delen.
Na mijn oorspronkelijk studie P&O (Fontys
Hogeschool) heb ik me verder ontwikkeld op
de eveneens vierjarige opleiding
‘Academie Integrale Menswetenschappen’.
Bronnen waar ik nu rijkelijk uit kan putten
om mijzelf en mijn medemens met
mededogen en compassie te bezien en
vooruit te helpen. Om een vrij, gelukkig en
volledig mens te worden.
Mijn kennis en professionaliteit houd ik
up-to-date door intervisie, supervisie en
(bij)scholing.

VRAGEN?
Bel gerust of mail naar:
E info@moringa3.nl
T 06 227 228 53
MORINGA3
Praktijk voor WelZijn
www.moringa3.nl
Moerbosch 25
5384 MN Heesch
KvK nr.: 50668137
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