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KERST en OUD & NIEUW

Nieuwe kansen en mogelijkheden. Wat zal 2021 ons allemaal brengen? Ieder
van ons heeft zo zijn eigen verlangen!

Licht in de
donkere dagen

Kerst vieren in
kleinere kring

Geniet van wat er
wel is

Proost op het
nieuwe jaar 2021

Wil je graag even sparren over de meest passende ondersteuning in je
persoonlijke bewustwordingsproces? Vraag een gratis
verkenningsgesprek aan. Gewoon doen en klik hier op deze balk.

De winterperiode maakt dat mensen
naar binnen gaan; de warmte
opzoeken. De decembermaand is bij
uitstek een maand dat er achterom
wordt gekeken en van daaruit wordt de
blik vooruit gemaakt. Wat wil ik? Waar
sta ik? Wat laat ik vooral achter in
2020 en wat neem ik juist mee? Waar
wil ik de focus opleggen? Wat is voor
mij in essentie belangrijk? Wat is mijn
diepste verlangen? Sta ik met al mijn
bedoelingen voldoende geaard en
geworteld in de grond?
De boom op de foto staat mooi
geworteld in het boek en staat precies
in de overgang van oud naar nieuw.
De bladeren zijn gevallen en zijn
vervlogen. Zij hebben een plek
gevonden en de nieuwe bladeren
krijgen de ruimte om tot bloei te
komen. In het boek staat het verhaal
van het leven. Net als bij de levensloop
van de mensen. Ieder mens heeft zijn
eigen verhaal en het is belangrijk dat
de verhalen gedeeld kunnen worden
en mogen voortleven. Laten we in
2021 vooral aandacht voor elkaar
hebben, luisteren naar wat een ieder
heeft te vertellen, respect te hebben
voor de verschillende meningen en de
verbinding met elkaar te zoeken.
Samen moeten we het doen, samen
staan we sterk, samen kunnen we
werken aan een betere en gezonde
wereld. De wereld is van ons allemaal.
Heb plezier en geniet van elkaar en de
omgeving.

Het jaar 2020 zal bijna niemand
vergeten. De wereld staat letterlijk op
z'n kop. De wereld trilt op zijn
grondvesten en hopelijk draait deze
volgend jaar weer in de normale stand.
Dat we ons weer vrij mogen bewegen
en elkaar live kunnen ontmoeten.
Samen moeten we het doen en nu is
het nog even volhouden. De
geschiedenisboeken van de volgende
generatie kinderen zullen er vast een
hoofdstuk aan wijden. Een bijzonder,
lastig en apart jaar. Een ieder van ons
heeft het verschillend ervaren. Veel
verschillende gevoelens en emoties
zijn dit jaar bij de mensen voorbij
gekomen. Van vreugde, verdriet,
onmacht, paniek, angst, boosheid,
zorgen, teleurstelling, creativiteit en ga
maar door. Laten we vooral de goede
momenten die het jaar heeft gebracht
meenemen naar 2021. Probeer te
kijken naar wat nog wel kon en mocht.
Te denken in kansen en
mogelijkheden.

Helaas zitten we weer in een lockdown
en kunnen niet alle activiteiten
doorgaan. De 'opstellingen avond met
het verlangen' van 14 januari 2021 zal
worden verplaatst. Informatie hierover
zal volgen na 19 januari. Mensen die
zich al op hebben gegeven worden
persoonlijk geïnformeerd.
Online werken is gelukkig altijd
mogelijk, individueel en in kleine
groepen. Op afstand en toch nabij. Als
het niet kan zoals het moet, dan moet
het maar zoals het kan.
Mocht je vragen hebben over het wel
of niet online met elkaar werken, dan
kun je altijd bellen of mailen. We
zoeken dan naar een passende
oplossing die voor jou het beste is.
Wil je in het nieuwe jaar graag stappen
zetten in je persoonlijke
bewustwordingsproces, dan is het
misschien juist nu het moment om te
starten. Ik ontmoet je graag online of
live.
Ik wil een ieder bedanken voor de fijne
contacten (online, live, via mail of
telefoon) en het vertrouwen. Ik ga er
vanuit dat ik volgend jaar weer meer
mensen live kan ontmoeten en dat we
het virus onder controle krijgen. Blijf
gezond, heb plezier, geniet van elkaar
en de omgeving.
Warme groet,
Albertien Zeinstra
Kerntalent Coaching & Systemisch
werk
06-37170014
www.kerntalent.nl
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