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Verlies

Verlies	verwerking
	

Therapeutisch	werk,

healing,	EMDR		en

opstellingen	individueel	(in

de	praktijk	of	online)	en	in

groepen	

Rouw
Rouw	verwerking

Therapeutisch	werk,

healing,	EMDR		en

opstellingen	individueel	(in

de	praktijk	of	online)	en	in

groepen		

Trauma
Trauma	verwerking

Therapeutisch	werk,

healing,	EMDR	en

opstellingen	individueel	(in

de	praktijk	of	online)	en	in

groepen		

Ken	jezelf	om	te	kunnen	doen	wat	je
graag	wilt	doen

Patronen	die	niet	meer	dienend	zijn
kun	je	doorbreken

Wij	mensen	hebben	allerlei	patronen	in	ons	leven,	waar	we

ons	vaak	niet	eens	bewust	van	zijn.	Vaak	gaan	dingen

automatisch,	omdat	we	er	niet	bij	stil	staan.	De	meeste

patronen	zijn	ook	handig,	geven	een	structuur	in	ons	leven

waardoor	we	goed	kunnen	functioneren.	Er	zijn	ook	patronen

die	ons	belemmeren	in	ons	dagelijkse	leven,	op	het	werk	en

of	privé.	Erg	lastig	om	deze	patronen	te	veranderen	of	kwijt

te	raken.	Soms	hebben	we	niet	eens	door	dat	het	om

bepaalde	patronen	gaat	die	als	een	rode	draad	door	ons	leven

lopen.	We	noemen	het	zelf	misschien:	thema's,	klachten,

problemen	of	lastige	dingen.	Thema's	die	hardnekkig,	taai	en

stroef	zijn	en	ons	steeds	meer	belemmeren.	We	voelen	al	een

langere	tijd	dat	bepaalde	thema's	regelmatig	weer

terugkomen.	Rationeel	hebben	we	het	thema	al	behoorlijk

geanalyseerd	en	helemaal	uitgekauwd.	We	weten	waar	het

aan	ligt	en	toch	voelt	het	anders.	Met	alle	goede	voornemens

en	bedoelingen.	We	hebben	al	van	alles	geprobeerd	en	er	is

geen	beweging	in	te	krijgen.	We	lopen	vast	met	het	thema.

We	krijgen	niet	de	vinger	op	de	zere	plek.	Het	vervelende

gevoel	blijft	af	en	toe	weer	komen.	We	blijven	wat	hangen	en

in	cirkeltjes	denken.	Vaak	gaat	het	over	levens-	en

persoonlijke	vraagstukken,	waar	we	zelf	niet	echt	uit	kunnen

komen.	We	begrijpen	niet	waar	het	gedrag	vandaan	komt.	We

hebben	er	een	vervelend-	en	onaangenaam	gevoel	bij.	We

krijgen	problemen	op	het	werk	en	of	privé.	Onbedoelde	ruzies

komen	vaker	voor.	Meer	conflicten	en	irritaties.

Jeugdherinneringen	komen	steeds	vaker	terug.	We	vinden	het

lastig	keuzes	te	maken	over	grotere	zaken	in	de	persoonlijke

of	relationele	sfeer.	We	worden	er	boos,	verdrietig,	moe	en

of	somber	van.	

We	wilen	graag	meer	inzicht	krijgen	hoe	we	met

conflicthantering	omgaan	binnen	onze	familie,	gezin,	relaties,

werk	en	contacten.	We	willen	graag	meer	zicht	krijgen	hoe

we	met	de	eigen	grenzen	moeten	omgaan.	Wanneer	zeggen

we	nee?	Wanneer	gaan	we	ja	zeggen?

We	willen	ons	graag	vrijer,	ontspannender	en	rustiger	voelen.

Genieten	van	het	leven	en	plezier	hebben.	Gewoon	de	dingen

willlen	doen	die	we	graag	willen	doen	zonder	teveel	nare

onheimische	gevoelens	en	obstakels	tegen	te	komen	op	ons

pad.

	

Het	werken	met	individuele	opstellingen	of	in	groepen	kan

erg	verhelderend	werken	om	zicht	te	krijgen	op	ons	innerlijke

leven.	In	opstellingen	zien	we	de	innerlijke	dynamiek,	onze

blinde	vlek,	onze	weggestopte	gevoelens	en	behoeften,	onze

ongebruikte	mogelijkheden	als	het	ware	in	de	spiegel	van	de

representanten.	Het	zien	van	ons	innerlijke	leven	heeft	effect

op	een	ander	bewustzijnsniveau.

Lees	meer...

Nieuw	blog;
Wat	zijn
opstellingen
eigenlijk?

Familibanden
herstellen

Het	begint	zo	mooi!

Kersverse	ouders	die	uit

liefde	een	eigen	gezin

stichten	en	in	de	loop	van

het	leven

eigenaardigheden

tegenkomen	in	het	gezin.

Waarom	hebben	we	vaak

spanningen	in	het	gezin

als	we	bij	elkaar	zijn?	Snel

geïrriteerd	reageren	op

elkaar.	Herken	je	wat	van

de	genoemde

verschijnselen	bij	jullie

gezin?	Vaak	spelen	er	in

de	onbewuste

onderstroom	dynamieken

waar	de	gezinsleden	geen

weet	van	hebben.	Het	gaat

over	gevoeligheden	die

men	niet	zo	goed	een

naam	kan	geven	en	die

wel	een	onprettige	sfeer

kunnen	veroorzaken.

Bijvvorbeeld:	-Kinderen

voelen	zich	miskend.	-

Ouders	zijn	vaak	bezorgd

en	erg	beschermend.	-

Ouders	laten	kinderen	niet

los.	-Kinderen	durven	het

huis	niet	uit	te	gaan.	-

Ouders	zijn	veel	afwezig.	-

Ouders	hebben	vaak	ruzie

met	elkaar.

Jullie	willen	als	gezin

graag	harmonieus	kunnen

samenzijn,	respectvol		en

genieten	van	elkaar.	Hoe

gaan	we	dat	doen?	Wat

speelt	hier?	Wat	kunnen

wij	doen	om	hier	inzicht	in

te	krijgen?	Je	hebt	er	last

van	en	wil	hierin

ondersteuning.

In	mijn	praktijk	krijg	ik

regelmatig	vragen	van

ouders	en	of	van	de

kinderen	om	hier

ondersteuning	in	te

krijgen.	Ik	werk	dan	met

de	ouders	en	de	kinderen

apart	om	te	kijken	wat	er

zich	in	de	onbewuste

stroom	afspeelt.	Het	is

belangrijk	dat	een	ieder

inzicht	krijgt	in	zijn/haar

innerlijke	leven	om

vervolgens	te	kunnen

kijken	naar	het	systeem

van	het	huidige	gezin.	De

kers	op	de	taart	is	om	alle

partijen	weer	bij	elkaar	te

krijgen	en	zodanig	dat	ze

in	ontspannen	sfeer	bij

elkaar	kunnen	zijn.

Lees	meer...

Data	opstellingen	avonden	en
workshops	najaar	2021

Opstellingen	met	het	verlangen	en
familieopstellingen	avonden
Opstellingenavonden	met	het	verlangen

Donderdagavond	14	oktober	2021	19.30-22.30	uur

Donderdagavond	16	december	2021	19.30-22.30	uur

Kosten

Inbrenger	verlangen	€	95,00

Toeschouwend	deelnemer	€	35,00

Familieopstellingen	avond

Donderdagavond	16	september	2020	19.30-22.30	uur	

Donderdagavond	11	november	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	op	mijn	website.	

Data	van	de	verschillende	workshopdagen

Zaterdag	2	oktober	2021	10.00-17.00	uur	in	Utrecht

Vrijdag	5	november	2021	10.00-17.00	uur	in	Pingjum

Kosten

€	135,00	per	persoon	(inclusief	koffie,	thee,	water,	soep,	fruit

en	versnaperingen).	Deelnemers	nemen	zelf	een

lunchpakketje	mee.

Locaties

Studio	Akasha,	Bilderdijkstraat	78,	3532	VJ	Utrecht

Podium	Pingjum,	Kerkpad	15,	8749	GN	Pingjum

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

de	pagina	agenda	gaan.	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.	

	

Bijzondere
workshop
Mindfulness	en
Systemische
opstellingen

De	eerste	workshop
was	een	groot
succes
In	mei	hebben	we	de

eerste	workshop

Mindfulness	en

Systemische	opstellingen

gegeven.	De	deelnemers

waren	erg	enthousiast	en

gaven	goede	feedback	aan

ons	terug.	Dus	voor

herhaling	vatbaar	en	dat

gaan	we	doen	in	het

najaar.	Een	bijzondere

workshop	en	een	mooie

combinatie	van	twee

werkvelden	die	elkaar

goed	aanvullen	en

versterken.	Door	de

mindfulness	worden

mensen	in	het	hier	en	nu

gebracht.	Focussen	en	met

aandacht	kijken,	voelen,

horen	en	ruiken	wat	er	nu

is.	Het	maakt	dat	je	meer

gefocust	en	geaardt

aanwezig	kunt	zijn.	Dit	is

een	prachtige	bedding	om

met	een	groep	te	werken

aan	vragen	die	je	bezig

houden	in	het	dagelijkse

leven	over	jezelf.	Met	het

systemisch	werken	worden

juist	meer	de	kwetsbare

kanten	van	je	aangeraakt

en	waar	het	soms	ook	pijn

doet.	Het	gaat	over

thema's	waar	je	liever	niet

over	spreekt,	omdat	jij	je

ervoor	schaamt	of	alles

graag	zelf	uit	wilt	zoeken

of	bang	bent	dat	een

ander	je	stom	vindt	of	je

niet	begrijpt.	

Tijdens	de	workshop	wordt

er	begonnen	en	geëindigd

met	mindfulness.	Er

worden	systemische

waarnemingsoefeningen

en	opstellingen	gedaan.	Er

is	niet	voldoende	ruimte

om	voor	elke	deelnemer

een	opstelling	te	doen.	Als

er	veel	deelnemers	zijn	die

wel	graag	een	thema

willen	indienen,	dan	wordt

er	geloot.	

Voor	meer	informatie

verwijs	ik	je	graag	naar	de

website	pagina	agenda.

Heb	je	belangstelling?

Meld	je	aan.	Wij

ontmoeten	je	graag.

Zomerreces

De	zomerpeiode	breekt

weer	aan	en	de	meeste

mensen	hun	gedachten

waaien	al	naar	verre

oorden	of	dichtbij	huis	om

heerlijk	vakantie	te	vieren.

Even	niks,	relaxen	en

andere	dingen	doen.	Ik	wil

iedereen	een	fijne	zomer

toewensen	en	veel	plezier.

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.

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

Facebook

Facebook

Facebook

LinkedIn

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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