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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		

'Bewustheid	is	het	begin
van	een
transformatieproces
waarbij	je	kan	kiezen	voor
een	andere	vorm	van	zijn'

Hoe	beweeg	jij	je	tussen
de	polariteiten?	Durf	je	te
gaan	staan?	Hoe	houd	je
de	verbinding?

De	wereld	is	momenteel	erg	in	beweging	en

welke	kant	het	uitgaat	weet	niemand.	Een

veel	gehoorde	uitdrukking:	'Het	komt	altijd

weer	goed'.	Uiiteindelijk	is	dat	ook	zo.

Alleen.....	Wanneer?	Hoe	gaat	het	er	dan

uitzien?	Wat	betekent	dat	voor	mij?	Welke

mogelijkheden	zijn	er	dan?	Deze

onzekerheden	brengen	verwarring,

verbijstering,	boosheid,	angst	en	verdriet

met	zich	mee.	Een	ieder	reageert	hier

verschillend	op,	het	hangt	ook	erg	af	van	in

welke	situatie	mensen	zitten	en	wat	het	met

mensen	doet.	De	tegenstellingen	worden

uitvergroot	en	de	polarisatie	wordt	sterker

door	de	maatregelen	die	op	ons	afkomen.

Het	is	belangrijk	dat	we	met	de	gegeven

tegenstellingen	naar	elkaar	toe	kunnen	en

willen	bewegen.	Vrij	te	zijn	van	een	oordeel

en	wel	onze	mening	durven	te	zeggen.	Het	is

soms	verdraait	lastig	om	te	blijven	staan	als

mensen	heftig	op	je	reageren.	Voel	jij	je	dan

aangevallen?	Word	je	geraakt	op	een	diepere

laag?	Kun	je	zuiver	onderscheiden	wat	van

jou	is	en	wat	van	die	ander?

Het	is	zo	belangrijk	dat	je	durft	te	kijken

naar	je	eigen	aandeel	in	het	geheel.	Wat	kan

ik	daar	aan	veranderen,	om	me	minder

geraakt	en	aangevallen	te	voelen.	Hoe	kan	ik

het	beste	reageren	naar	de	ander	zonder	in

de	verdediging	te	schieten	en	te	oordelen.	

Als	we	naar	polariteiten	kijken,	dan	hebben

we	het	over	twee	uitersten	van	zaken	die

tegenover	elkaar	staan.	Beide	zijn	er	en	heb

je	ook	nodig,	want	anders	bestond	de

polariteit	niet.	Het	gaat	erom	dat	jij	je	leert

te	bewegen	tussen	deze	uitersten	en	te

voelen	waar	jij	je	het	beste	voelt.	Veelal	het

midden,	want	dan	kun	je	de	beweging	naar

beide	kanten	maken	en	het	dialoog

aangaan.	

In	deze	tijd	is	het	dialoog	juist	zo	belangrijk.

Dan	brengen	we	een	open	gesprek	op	gang

waar	een	ieder	de	ruimte	heeft	om	zijn

verhaal	en	visie	te	delen.	Stel	open	vragen

aan	mensen,	zodat	ze	alle	ruimte	krijgen	om

te	reageren	zonder	een	oordeel	te	voelen.

We	willen	allemaal	graag	in	een	harmonieuze

en	liefdevolle	samenleving	leven	waar	we

respectvol	en	integer	met	elkaar	omgaan.

Een	samenleving	waarmee	we	ons

verbonden	voelen.	Alles	mag	er	zijn,	zodat

we	ons	ingesloten	in	het	geheel	kunnen

voelen.	Iedereen	hoort	erbij,	niemand

buitengesloten!

Lees	meer...

Het	autobiografische
levensverhaal	van	Iris
van	Zomeren

Van	waanzin	naar	wijsheid

Iris	heeft	mij	benaderd	om	haar	boek	te

promoten	en	dat	doe	ik	graag.	Een	prachtig

geschreven	boek,	makkelijk	leesbaar,

verhelderend	en	leerzaam.	Zij	schrijft	over

de	traumatische	ervaringen	in	haar	jeugd

en	wat	dat	met	haar	heeft	gedaan	in	haar

leven.	Het	pad	dat	ze	heeft	afgelegd	om

haar	zelfbewustzijn	te	verruimen	en

liefdevol	naar	zichzelf	te	kunnen	kijken	en

naar	de	omgeving.	De	beslissingen	die	ze

heeft	moeten	nemen,	keuze's	maken	en

vooral	het	trauma	durven	aankijken.	Het

begint	bij	het	leren	ontvouwen	van	wat	er

innerlijk	in	jezelf	speelt.	De	verschillende

delen	die	elkaar	tegenspreken,	om	soms

letterlijk	gek	van	te	worden.	Het	niet

begrijpen	van	jezelf,	niet	begrepen	worden

en	wat	is	dan	normaal?	De	innerlijke	strijd,

de	worsteling	om	jezelf	langzaam	te	leren

begrijpen.	Iris	heeft	door	ondersteuning

van	verschillende	therapeuten	en	soorten

therapiëen	op	een	diepere	laag	kunnen

helen.	De	verschillende	delen	die	in	haar

leefden	kunnen	integreren	in	haar	leven.	

Een	aanrader	als	je	nieuwsgierig	bent	en

graag	meer	wilt	weten	wat	de	erfenis	van

trauma's	zijn	in	het	leven	van	mensen	die

het	hebben	ondervonden	in	hun	jeugd.	

Je	kunt	het	boek	via	deze	link

bestellen:	https://kerntalent.nl/boekenlijst-

blz-5/

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	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

Vrijdag	5	november	2021	10.00-17.00	uur	in	Pingjum

Zaterdag	18	december	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

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.

	

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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