
Leer	je	eigen	geschiedenis	kennen	en	zoek
de	sporen	van	je	familie

Bekijk	de	webversie

Ken	je	eigen	geschiedenis
Kerntalent	Coaching	&	Systemisch	werk

Nieuwsbrief	februari	2021

	
Verlies

Verlies	verwerking
	

Therapeutisch	werk	en

opstellingen	individueel	(in

de	praktijk	of	online)	en	in

groepen	

Rouw
Rouw	verwerking

Therapeutisch	werk	en

opstellingen	individueel	(in

de	praktijk	of	online)	en	in

groepen		

Trauma
Trauma	verwerking

Therapeutisch	werk	en

opstellingen	individueel	(in

de	praktijk	of	online)	en	in

groepen		

Leer	je	eigen	geschiedenis	kennen
en	zoek	de	sporen	van	je	familie	en
generaties	achter	je

Verbinden	met	je	wortels,	je	eigen
roots
Leer	je	eigen	voorgeschiedenis	kennen;	je	wortels,	je	roots.

De	oorsprong	van	je	eigen	familie	uitzoeken	is	belangrijk	om

je	eigen	gedrag	te	leren	begrijpen	en	de	wereld	om	je	heen.

Je	leert	anders	te	kunnen	kijken	naar	je	(voor)ouders	en	hun

gedrag	te	kunnen	plaatsen	in	de	tijd	waarin	zij	leefden.	Je

begrijpt	waar	het	gedrag	vandaan	komt	en	waarom	dat

vertoond	werd.	De	oorlogen	en	de	kerk	hebben	veel	invloed

gehad	op	de	levens	van	onze	(voor)ouders.	Zij	zijn	geboren

en	opgegroeid	in	een	tijd	die	voor	ons	bijna	niet	voor	te

stellen	is.	Heel	veel	van	onze	eigen	thema's	zijn	terug	te

voeren	naar	de	vorige	generaties.	Iedere	generatie	blijft	altijd

verantwoordelijk	voor	zijn	of	haar	eigen	gedrag.	Echter	is	het

goed	om	te	weten	waarom	en	waar	het	gedrag	is	ontstaan.

We	zien	op	dit	moment	in	onze	maatschappij	dat	mensen

tegen	bepaalde	zaken	aanlopen:	angstig	zijn,	depressief

worden,	agressief	zijn,	paniek	aanvallen	hebben	en	zich

machteloos	voelen.	Mensen	lopen	tegen	thema's	aan	die	op

de	achtergrond	altijd	al	speelden,	maar	die	echter	door	de

waan	van	de	dag	nog	weggestopt	konden	worden	of	door	het

gericht	zijn	op	de	buitenwereld	geen	ruimte	konden	krijgen.

Nu	worden	mensen	teruggeworpen	op	zichzelf	en	komt	alles

meer	op	de	voorgrond,	het	wordt	actueel.	Wat	doe	ik	ermee?

Waar	komt	het	vandaan?	Wat	maakt	dat	ik	hier	nu	zoveel	last

van	heb?	Al	deze	vragen	maken	het	juist	nu	zo	belangrijk	om

te	gaan	onderzoeken;	Waar	kom	ik	eigenlijk	vandaan?	Hoe

gaan	mijn	ouders	met	bepaalde	thema's	om?	Hoe	deden	hun

ouders	dat?	Is	er	een	bepaald	patroon	en	rode	draad	te

ontdekken	door	de	generaties	heen?

Veel	mensen	weten	weinig	van	hun	familie	en	de

voorgeschiedenis	van	de	generaties	achter	hen.	In	sommige

families	is	veel	rouw	en	verdriet	(verloren	kinderen,	partners,

broertjes	en	zusjes)	of	ernstige	erfelijke	ziektes	of

grensoverschrijding	of	onderdrukking	etc..	Waar	is	het	leven

ooit	stilgezet?	Het	hart	gesloten,	de	liefde	bevroren	en	de

wrok	vastgezet.	Alle	ervaringen	van	onverwerkte	pijn,

boosheid	en	verdriet	kunnen	van	generatie	op	generatie

onbewust	worden	doorgegeven.	Alle	herinneringen	liggen

opgeslagen	in	onze	lichaamscellen.	Zoek	naar	de	sporen	van

je	familie,	de	traumasporen	en	blijf	stil	staan	bij	de	pijnlijke

plekken	die	je	tegenkomt.	Doorleef	de	pijn	en	ga	er	niet	bij

weg,	adem	er	doorheen	en	voel	hoe	het	daar	is.	Dit	is	de	weg

naar	heling	om	milder	en	meer	ontspannen	in	je	leven	te

kunnen	staan.

	“Als	het	leven	achterwaarts	wordt	begrepen	dan	kan	het

voorwaarts	geleefd	worden.”

	“Je	weet	pas	waar	je	naartoe	gaat	als	je	weet	waar	je

vandaan	komt”

	

Nieuw	blog;
'Vaak
onderhuidse
spanningen	als
we	bij	elkaar
zijn'

Nieuw	blog;
'Topper	in
weggeven!'

Nieuw	blog;
'Aan	het	eind
van	de	tunnel	is
het	licht'

Blog;	'Mijn
eigen	verhaal
over	het	getal	9
en	mijn
verlangen'

Data	opstellingen	avonden	eerste
half	jaar	2021

Opstellingen	met	het	verlangen	en
familieopstellingen	avonden
Opstellingenavonden	met	het	verlangen

Donderdagavond	1	april	2021	19.30-22.30	uur

Donderdagavond	24	juni	2021	19.30-22.30	uur

Kosten

Inbrenger	verlangen	€	95,00

Toeschouwend	deelnemer	€	35,00

Familieopstellingen	avond

Donderdagavond	20	mei	2021	19.30-22.30	uur

Kosten

Inbrenger	thema	€	90,00

Toeschouwend	deelnemer	€	30,00	

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

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

Opgave	vooraf	is	noodzakelijk	en	bindend.

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

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

Ik	hoop	je	te	mogen	ontmoeten	op	één	van	de	opstellingen

avonden.	

Workshop	mindfulness	en	systemische
opstellingen

Deze	workshop	organiseer	ik	samen	met	Geke	van	Ramshorst

van	A-mar.	Zie	voor	meer	informatie	de	kolom	hiernaast	en

op	mijn	website.	

Data	van	de	verschillende	workshopdagen

Vrijdag	21	mei	2021	10.00-17.00	uur

Vrijdag	4	juni	2021	10.00-17.00	uur

Kosten

€	135,00	per	persoon	(inclusief	lunch,	koffie,	thee,	water

en	versnaperingen)

Locatie

Podium	Pingjum,	Kerkpad	15,	8749	GN	Pingjum

Je	kunt	je	opgeven	via	de	website:	www.kerntalent.nl	en	naar

de	pagina	agenda	gaan	of	op	de	titelbalk	van	de	workshop

(kolom	hiernaast)	klikken.	Opgave	vooraf	is	noodzakelijk	en

bindend.

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

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

Wij	hopen	je	te	mogen	ontmoeten	op	één	van	de

workshopdagen.	

	

Workshop
mindfulness	en
systemische
opstellingen

Informatie	over	de
worskhop
We	gaan	de	dag	invullen

met	mindfulness	en

systemisch	werken.	We

werken	aan	je	persoonlijke

groei	en	je	ontwikkeling.

Je	zelfbewustzijn

vergroten	om	je	innerlijke

conflicten	en	worstelingen

beter	te	begrijpen.

Antwoorden	krijgen	op

vragen	als:

Waarom	doe	ik	zoals	ik

altijd	doe?

Wat	maakt	dat	ik	“mijn

plek”	niet	kan	innemen?

Waar	komt	mijn	gedrag

vandaan?

Wat	heb	ik	los	te	laten?

Mindfulness	

Mindfulness	leert	ons	dat

je	met	gefocuste	aandacht

beter	in	het	moment	kan

zijn	en	blijven.	Beter	leren

aarden	en	daardoor	beter

bij	je	gevoel	blijven	en	niet

in	je	ratio	schieten.	Wij

mensen	zijn	vaak	veel	aan

het	overdenken	en

analyseren.	We	willen	alles

begrijpen	en	verklaren	en

dan	verliezen	we	vaak

onze	gevoelens.	We	leven

dan	meer	in	het	verleden

of	in	de	toekomst	en	niet

meer	in	het	hier	en	nu.

Het	is	juist	belangrijk	in

het	nu	te	leven	om	beter

te	ervaren	wat	er	op	dat

moment	is.

Systemisch	werken

Systemisch	werken	is	een

manier	om	anders	te

kijken	naar	de	vragen,

thema’s	en	problemen	die

spelen	in	je	leven.

Terugkerende	patronen	die

je	dagelijkse	leven

beïnvloeden	en	waar	je

alsmaar	niet	de	vinger	op

de	zere	plek	kunt	leggen.

Het	geeft	je	een	vervelend

gevoel.	Het	belemmert	je

om	de	zaken	te	doen	die

je	graag	wilt.	Het	maakt

dat	je	niet	altijd	de	focus

goed	kunt	vasthouden,

waarmee	je	bezig	bent.

Het	houd	je	uit	het	hier	en

nu.	Systemisch	Opstellen

is	een	bijzondere	methode

die	zichtbaar	maakt	en	of

verheldering	geeft	wat	er

speelt	op	de	onbewuste

laag.	Het	gaat	over	een

laag	die	ver	buiten	je

bewustzijn	ligt.	Door	het

zichtbaar	maken,	komt	er

beweging	en	kun	je

stappen	maken	in	de

richting	die	je	graag	wilt.

Kortom	een	ieder	zal	op

deze	dag	geraakt	worden

in	zijn	of	haar	ziel	en	met

inzichten	naar	huis	gaan.	

Lees	meer...

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

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

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.

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