Wat krijg je bij Lutografie?
Lutografie als online programma om jou te helpen je verlies draaglijk te maken.
Onderstaand geef ik je een korte sfeerimpressie van wat je krijgt als je besluit aan
de slag te gaan met Lutografie.
Als je inlogt bij Lutografie krijg je het volgende beginscherm te zien:

Ben je aangemeld dan zie je bovenin de mogelijkheid om boeken te bekijken, je
krijgt antwoord op de meest gestelde vragen (FAQ over het gebruik van
Lutografie), Ook zie je wat andere standaard knoppen.
Uiteraard kun je ook contact met mij opnemen voor als je een vraag hebt of extra
hulp wilt.
Na het inloggen kun je onderin het scherm kiezen.
Daar staan de sessies, de online rouwkalender (die krijg je automatisch als je je
abonneert op Lutografie). Er zijn meditaties die je iedere week krijgt, een spotify
playlist die je kunt volgen en je kunt je aansluiten bij de online besloten facebook
community. Daarnaast krijg je als extraatje de ebooks die ik gemaakt heb.

Iedere week start met een korte video waarin ik uitleg wat de bedoeling is.

Vervolgens zie je de (onderstaande) keuzes, je gaat naar de sessie, je kunt een
artikel lezen dat ik voor je heb klaargezet, een video bekijken (of er is een filmtip in
opgenomen) en de meditatie van die week.

Als je voor ‘sessie’ hebt gekozen opent een pdf. Ook deze start met een uitleg. Hier
een paar kleine voorbeeldjes van delen van het scherm.

Dit is het scherm waar je in aan het werk gaat. Deze pdf sla je op jouw computer
op. Niemand kan daar iets van zien, jouw verhaal blijft helemaal van jou!

Hier een voorbeeld van een link naar een artikel. Soms is het een link, soms opent
het artikel zich direct.

Hieronder zie je de videotip. In week 1 is dat een interview met Lies Visschedijk,
haar man is overleden.

Als je de klikt op de meditatieknop krijg je dit venster. De meditatie kun je ook
downloaden op je telefoon. Ik raad aan om iedere dag deze meditatie te doen (je
krijgt iedere week een nieuwe meditatie)

Na het afronden van de week kun je naar de volgende week gaan. Iedere week
krijg je toegang tot een nieuwe week. Mocht je nog niet zo ver zijn dan is dat geen
probleem. Je kunt best even wachten met de nieuwe week te openen. Het gaat
om jouw proces, neem je tijd!

Ik hoop dat dit je voldoende zicht geeft op wat je kunt verwachten bij Lutografie.
Zo niet, aarzel niet om contact met mij te zoeken, daar ben ik voor!
Liefdevolle groet,
Leoniek

