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Tijd van je leven, alles verloopt op rolletjes, heerlijke periode, vakantie. gezelligheid,  

verliefd. Vlinders, mooi voelen, genieten, ontmoeten, ontdekken, goed gevoel, vrijheid, liefde. 

Afscheid nemen. Vakantieliefde.   

 

Ik kan het me nog goed herinneren. Een mooie tijd. Tot het 

moment van afscheid nemen. Blij en verdrietig tegelijk. Er 

van overtuigd zijn dat deze persoon de liefde van je leven is. 

Daarom valt het afscheid nemen ook zo zwaar. Leeg gevoel. 

De periode na de vakantie is het vaak elkaar weer opzoeken 

via de telefoon, mailen, skypen. Voor de een is de liefde na 

de vakantie over en voor de ander gaat deze nog even door. 

Voor sommigen is de liefde blijvend en zie je elkaar weer zo 

snel mogelijk. Kan ook zijn dat je verhuist naar het land van 

de liefde of de liefde van je leven komt naar jou toe. Ik ken ze 

allebei in mijn omgeving. Liefde, prachtig! 

 

Maar wat als de liefde over gaat en je voelt je verdrietig.  Hoe gaat je daarmee om? De een gaat snel weer 

verder met de orde van de dag en voor de ander duurt het verwerken langer. Iedereen heeft zijn of haar 

eigen handleiding. Hierbij een aantal tips hoe je er mee om kan gaan: 
 

 Neem de tijd dat je nodig hebt. Afscheid nemen van wat geweest is, daar mag je echt wel even bij stil 

staan. De duur van het verwerken van verdriet is  namelijk voor iedereen verschillend.  

 Praat met iemand die naar je kan luisteren. Dat geeft je gedachten weer ruimte en wat rust.  

 Ga er op uit met een goede vriend(in). Even wat anders doen. 

 Plan een moment in voor een afscheidsritueel. Dit kan je alleen of samen met iemand doen. Maak  

bijvoorbeeld een moodboard of een collage met  foto’s. Schrijf een brief of maak een object of symbool 

van klei of andere materiaal dat staat voor jouw gevoel aan wat je hebt ervaren. Laat je creativiteit 

maar los! Of maak een herinneringsdoosje waar je spulletjes in kan doen. Je kunt het doosje neerzetten 

op een prettige plek of tijdelijk opbergen. Ergens begraven om het af te sluiten kan natuurlijk ook. 

 

Zijn er momenten dat je terug verlangd naar het goede gevoel dat je had met je vakantieliefde? In mijn 

vorige column ‘Goed gevoel’ staat een mooie oefening.  Pak er een tastbare herinnering bij zoals een foto, 

ansichtkaart, souvenir of je favoriete liedje voor een juiste sfeer. 

 

Wil je ondersteuning bij het verwerken van verdriet, weten hoe je ermee om kan gaan en praten over je 

toekomst? Contact me gerust, je bent van harte welkom.  

 

Shelley Brandon 

Licensed NLP Coach™ en hypnotic practitioner 

 

Wil je een specifiek probleem, thema of vraag behandeld zien in Shelley’s column? Laat het me weten! 
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