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Lo: “Als we praten over de
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Rosa leert zo haar strenge oordeel over

vervangen door constructieve gedachten.

Lo: “In de sessies die volgen, dagen we
Rosa’s gedachten uit aan de hand van de
RET-methode (Rationele Emotieve Training).
Deze aanpak helpt op een gedegen en
gestructureerde manier irrationele, belemmerende gedachten op te ruimen en te

tekst lo van beers www.lovanbeers.nl

Mental coach Lo van
Beers helpt mensen
omgaan met lastige
situaties en pijnlijke
emoties. Deze keer
op de divan Rosa (32
jaar en moeder van
drie kinderen). Ze is
onlangs gescheiden
en intens verdrietig. Ze
voelt zich ook enorm
schuldig tegenover
haar kinderen.

schuldgevoelens

Als ze aangeeft dat ze ‘er is’, vraag ik haar
afscheid te nemen van haar oma. Ze kan
nu zeggen wat ze wil en luisteren naar
wat haar oma zegt. Dit is emotioneel voor
Rosa en we gaan door met kloppen op
de meridiaanpunten tot de
pijn zakt. Na afloop van de
sessie voelt ze zich rustig.”

Tips bij rouw
• A
ls je aan je kinderen uitlegt waarover je verdrietig bent,
krijgen ze de juiste ondertiteling en weten ze dat het niet
aan hen ligt. Ook leren ze dat het uiten van emoties veilig
en normaal is. Gevoelens horen nu eenmaal bij het leven en
mogen er zijn.
• 
Om verdriet te verwerken, kun je er niet langs of omheen,
je moet er doorheen. Rouwen is een normale reactie op een
verliessituatie. Er bestaat geen goed of verkeerd rouwen,
iedereen rouwt op zijn eigen manier. Het belangrijkste is dat
je er doorheen gaat en hulp zoekt als je merkt dat je blijft
vastzitten in je verdriet.
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