Volg de sporen naar je pijnlijke plekken,
dat is jouw weg naar heling.
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Volg de sporen naar je pijnlijke
plekken; 'de zoektocht van de
traumasporen'

groepen

Nieuw blog; ik
heb toch geen
trauma?

EMDR-behandeling
en simple touch
healing
Sinds kort kan ik mensen
een EMDR-behandeling
geven, dit is een handige
en waardevolle aanvuling
voor het behandelen van

Aan het eind van de tunnel is licht
Aan het eind van de tunnel is licht en wat zijn mensen
uiteindelijk blij dat ze door de tunnel zijn gegaan. Het is een
ware zoektocht naar de traumasporen om uiteindelijk bij deze
tunnel uit te komen. Door de sporen naar de pijnlijke plekken
te volgen wordt het duidelijk dat men uiteindelijk door de
tunnel moet om het licht beter te zien, zichzelf te helen en
het leven volledig te kunnen nemen.
Mensen lopen op verschillende paden en deze brengen hen
niet altijd naar een gelukkiger leven. Het is een wirwar van
paden die soms op niets uitloopt. Soms lopen mensen steeds
op het verkeerde pad die hen in lastige situaties brengt.
Mensen hebben onderweg last van tegenstrijdige gedachten,
kritische stemmen, zitten voortdurend in de split, twijfelen
aan zichzelf en worden onzeker. Mensen weten niet waar het
vandaan komt en krijgen er last van in hun dagelijkse leven.
Het erkennen dat het belangrijk voor je is om de sporen naar
de pijnlijke plekken te volgen, is een eerste stap. De pijn en
het verdriet onder ogen te zien, de boosheid te voelen, de
rouw te nemen en het gemis een plek te geven. Het
accepteren gaat niet vanzelf. Vaak is ondersteuning in deze
zoektocht fijn, want het delen maakt het een stuk
gemakkelijker. Als je het leven achterwaarts kan begrijpen,
dan kan je het voorwaarts gaan leven. Tijd heelt wonden en
daarom is de tijd nemen en het jezelf gunnen om deze
processen aan te gaan belangrijk.
In de praktijk werk ik veel individueel met de opstellingen
met het verlangen. De woorden van het verlangen vertellen
de innerlijke worsteling van het leven. De woorden vertellen
wat er innerlijk speelt. Ze laten de worsteling zien, hetgeen je
gemist hebt. In de opstelling zie je de innerlijke dynamiek, je
blinde vlek, je weggestopte gevoelens en behoeften, je
ongebruikte mogelijkheden. De opstelling geeft je beelden
van hoe het was, inzichten en antwoorden van de weg naar je
bestemming. Het heeft effect op een ander bewustzijns
niveau.

mensen met trauma's. De
vraag die iemand heeft is
erg belagnrijk en
gedurende het proces zal
het duidelijk worden of
een EMDR-behandeling
van belang is om stappen
te kunnen zetten in de
richting die iemand graag
wil. Veel mensen willen
heel graag de weg naar
binnen maken en tijdens
de sessies komen ze er
achter dat ze teveel in hun
hoofd zitten (ratio) of
teveel de controle wilen
houden of teveel in de
overlevingsmodus blijven.
Vaak speelt angst hierin
een grote rol, de angst
zorgt ervoor dat ze niet
goed kunnen aarden. Door
een goede finetuning van
een situatie waarin
bijvoorbeeld angst speelt
kan dan EMDR toegepast
worden. Als de angst dan
wat meer op de
achtergrond is geraakt
kunnen we werken aan de
dieperliggende vraag.
Blokkades oplossen en
opgesloten emoties
vrijmaken kan ook met de
simple touch methode. In
ons lichaam zijn alle
herinneringen opgeslagen
en wij beschikken over een
zelfherstellend vermogen,
dit wordt met deze
methode geactiveerd. Dit
werkt snel en is in
sommige situaties de
manier om uiteindelijk te
werken aan de oorsprong
van de klachten, thema's
en blokkades.
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2020/2021

Ontvang je de
nieuwsbrief
dubbel?

Mijn excuses voor
het dubbel versturen!
Door de vele contacten die
ik in de afgelopen 13 jaar
heb opgebouwd, kan het
zijn dat je op meerdere
mailinglijsten staat. Ik heb
geprobeerd dit zoveel als
mogelijk te voorkomen,
echter het kan toch
gebeuren. Mocht je
meerdere nieuwsbrieven
van mij in de mailbox
ontvangen, dan vind ik dat
erg vervelend, want ik wil
je niet overladen met
mails. Je kunt je dan voor

Opstellingen met het verlangen en
familieopstellingen avonden
Opstellingenavonden met het verlangen

één van de nieuwsbrieven
afmelden. De link voor
afmelden staat onderaan
de nieuwsbrief.

Donderdagavond 14 januari 2021 19.30-22.30 uur

Mocht je de nieuwsbrieven

Donderdagavond 1 april 2021 19.30-22.30 uur

van het afgelopen jaar nog

Donderdagavond 24 juni 2021 19.30-22.30 uur

willen lezen, dan kun je ze
vinden op mijn website.

Kosten

Klik op titel 'Ontvang je de

Inbrenger verlangen € 95,00

nieuwsbrief dubbel?'

Toeschouwend deelnemer € 35,00
De decembermaand is
Familieopstellingen avond

alweer in zicht!

Donderdagavond 3 december 2020 19.30-22.30 uur (kan

Het is bijna niet te geloven

niet doorgaan vanwege de maatregelen rondom de

hoe snel dit jaar is

horeca)

gegaan. Een jaar wat voor

Donderdagavond 18 februari 2021 19.30-22.30 uur

velen van ons lang in ons

Donderdagavond 20 mei 2021 19.30-22.30 uur

geheugen zal blijven. De
hele wereld heeft te

Kosten

maken met het corona

Inbrenger thema € 90,00

virus, met alle gevolgen

Toeschouwend deelnemer € 30,00

van dien. Letterlijk staat
alles te trillen op zijn

Je kunt je opgeven via mijn website: www.kerntalent.nl, klik

grondvesten. Een ieder

op de titel van deze kolom en je komt op de pagina agenda.

van ons heeft het

Opgave vooraf is noodzakelijk en bindend.

verschillend ervaren,
afhankelijk van de

Heb je vragen of je wilt nadere informatie over de avonden,

omstandigheden waarmee

voel je dan vrij om contact met me op te nemen.

je te maken hebt. Het jaar
heeft voor sommigen een

Ik hoop je te mogen ontmoeten op één van de opstellingen

opening gegeven om

avonden.

nieuwe stappen te maken
en voor een ander was het
een jaar van zorgen of
verlies van dierbaren of
van werk of van eigen
onderneming. De
decembermaand is altijd
een periode van
terugblikken en vooruit
kijken. Met alles wat er is
op dit moment wil ik jullie
allemaal een fijne
decembermaand
toewensen, alvast goede
feestdagen en vooral een
gezond 2021.

Contact gegevens en
verschillende diensten
Albertien Zeinstra
Psychosociaal therapeut,
systemisch opsteller en coach

LinkedIn

Reintje Visser Beardastrjitte 1
9086 CK Hempens
www.kerntalent.nl
info@kerntalent.nl
058-2894927 of 06-37170014

Twitter

Ik kan je begeleiden met:
Coaching omtrent verlies,
rouw & trauma
Coaching
omtrent somberheid
Coaching omtrent
oververmoeidheid & weinig
energie
Coaching omtrent vage
lichamelijke klachten
Coaching omtrent het
herstellen van
familiebanden
Coaching omtrent
patronen doorbreken
Coaching & healing
Coaching & EMDR
Opstellingen voor familie,
relatie & werk individueel en
in groepen
Loopbaanbegeleiding
Wist je dat je een gratis
kennismakingsgesprek van 15
miniuten kunt aanvragen? Klik
op de titel contact gegevens
voor het aanvragen van een
gratis kennismakingsgesprek.

Facebook

Instagram

Facebook

Facebook

Facebook

LinkedIn

Mocht je deze nieuwsbrief
graag willen doorsturen aan
iemand in je netwerk die
mogelijk interesse heeft, voel
je dan vrij het te doen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kerntalent.nl toe aan uw adresboek.

