
Hoe	zag	jouw	welkom	eruit? Bekijk	de	webversie

Was	je	welkom?	Kon	je	uitreiken?
Kerntalent	Coaching	&	Systemisch	werk

Nieuwsbrief	maart	2022

	
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		

'Overal	ben	ik	welkom	en
toch	hoor	ik	nergens	bij'

Hoe	zag	jouw	welkom
eruit?
Ieder	mensenkind	heeft	een	goede	en
gezonde	hechting	met	de	ouders	nodig
om	zich	te	kunnen	verbinden	met	zichzelf
en	de	wereld.	Het	welkom	begint	al	in	de
baarmoeder,	de	reis	naar	de	aarde	en
ontvangen	worden	met	open	armen.	Een
goede	start	is	het	halve	werk.	Het
welkom	is	niet	voor	ieder	kind	hetzelfde.
De	verschillende	omstandigheden	hebben
invloed	op	de	ontwikkeling	van	het	kind
en	zijn/haar	verdere	leven.	Hoe	beter	de
ouders	in	staat	zijn	om	een	kind
geborgenheid,	veiligheid	en	intimiteit	te
geven,	hoe	meer	het	kind	het	hart	open
kan	houden	en	durft	uit	te	reiken.	Er	is
dan	altijd	een	bedding	waar	het	kind
weer	in	kan	landen.	Ontdekken	en
terugkeren,	want	het	kind	weet	diep	van
binnen	dat	de	ouders	beschikbaar	zijn.

Vooral	in	de	eerste	levensjaren	is	het
belangrijk	dat	er	een	gezonde	bedding	is
om	te	kunnen	groeien	en	ontwikkelen.
Een	baby	en	jong	kind	heeft	nog	geen	of
weinig	woorden	en	is	afhankelijk	van	de
ouders.	Het	contact	met	de	ouders	gaat
veelal	via	het	lichaam.	Aanraken,
aangeraakt	worden,	kijken	in	elkaars
ogen,	horen	en	voelen.	Alle	herinneringen
worden	opgeslagen	in	de	lichaamscellen,
ook	wel	imprints	genoemd.	Het	kind	leert
en	ontdekt	via	deze	weg	spelenderwijs	op
een	natuurlijke	manier	wat	de	behoeftes
zijn.

Als	er	geen	veilige	omgeving,
geborgenheid	en	intimiteit	is,	dan
verloopt	de	ontwikkeling	anders.	Het	kind
gaat	overlevingsstrategieën	en
hechtingspatronen	ontwikkelen	om
letterlijk	te	kunnen	overleven.	Een	kind
wat	veel	in	de	overlevingsmodus	moet
leven,	leert	niet	goed	wat	zijn/haar
behoeftes	zijn.	Het	kind	is	meer	gericht
op	de	signalen	van	de	buitenwereld	en	zit
vaak	in	een	alerte	modus.	Of	het	kind
trekt	zich	terug	en	verkeert	in	een	hele
eigen	wereld.	De	eigen	gevoelens	van
verdriet,	angst	en	boosheid	worden	meer
onderdrukt.	Het	kind	leert	niet	om	op	een
gezonde	manier	met	deze	gevoelens	om
te	gaan.

Het	reageren	vanuit	een
overlevingsstrategie	wordt	een	eerste
antwoord	in	contact	met	anderen.	Het
aangaan	van	relaties	(prive,	werk	en	vrije
tijd)	en	vriendschappen	gaat	moeizamer.
Juist	in	contact	met	anderen	wordt	men
het	meeste	getriggerd	in	de	eigen
hechtingspatronen.	Daarom	is	het	zo
belangrijk	om	deze	te	leren	kennen	en	er
bewust	van	te	worden.	Het	opnieuw
verbinden	met	jezelf,	vanuit
bewustwording	is	de	weg	naar	liefdevolle
contacten.

Hoe	verbonden	ben	jij	met	jezelf?	Kun	jij
je	verbinden	met	anderen?	Ben	je	bang
om	verlaten	te	worden?	Ben	je	bang	voor
binding?	Sta	je	altijd	in	de	alertstand?
Ben	je	veel	in	een	eigen	wereld?	Trek	jij
je	snel	terug?

Lees	meer...	

Individuele	opstellingen	in
de	praktijk

'Als	patronen	zijn
doorbroken,	ontluiken	er
nieuwe	werelden'
Een	opstelling	kun	je	ook	individueel
doen	bij	mij	in	de	praktijk.	Het	voordeel
is	dat	je	een	afspraak	kunt	maken
wanneer	het	jou	het	beste	uitkomt.	

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	stil	bij
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	dagelijks	leven,
op	het	werk	en	of	privé.	Erg	lastig	om
deze	patronen	te	veranderen	of	kwijt	te
raken.	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
gevoel	bij.	We	krijgen	problemen	op	het
werk	en	of	privé.	Onbedoelde	ruzies
komen	vaker	voor.	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	willen	graag	meer	zicht	krijgen	hoe
we	met	conflicthantering	omgaan
binnen	familie,	gezin,	relaties,	werk	en
contacten.	We	willen	graag	meer	zicht
krijgen	hoe	we	met	onze	eigen	grenzen
moeten	omgaan.	Wanneer	zeg	ik	nee?
Wanneer	ga	ik	ja	zeggen?
	
Het	werken	met	individuele	opstellingen
kan	erg	verhelderend	werken	om	zicht
te	krijgen	op	je	innerlijke	leven.	In
opstellingen	zie	je	de	innerlijke
dynamiek,	je	blinde	vlek,	je
weggestopte	gevoelens	en	behoeften,
je	ongebruikte	mogelijkheden	als	het
ware	in	de	spiegel	van	de	representant.
Het	zien	van	je	innerlijke	leven	heeft
effect	op	een	ander	bewustzijnsniveau.

Heb	je	vragen	of	wil	je	meer
informatie?	Voel	je	vrij	om	mij	te
bellen,	mailen	of	appen.	Je	kunt	ook
een	gratis	kennismakingsgesprek
aanvragen	via	mijn	website.	Klik	voor
de	aanvraag	op	de	onderstaande	link:
Lees	meer......naar	de
aanmeldingspagina	voor	het
kenninsmakingsgesprek.

Lees	meer...

Data	workshops	2022

Workshop	mindfulness	&
systemisch	werk
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	14	mei		2022	10.00-17.00	uur	in	Pingjum

Zaterdag		12	november	2022	10.00-17.00	uur

in	Pingjum

Kosten

€	139,00	per	persoon	(inclusief	koffie,	thee,	water,	soep,

fruit	en	versnaperingen).	Deelnemers	nemen	zelf	een

lunchpakketje	mee.

Locatie

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.	

	

Wat	is	jouw	eerste
antwoord	in
contact	als	je
getriggerd	wordt?

Hechtingspatronen
Ieder	mens	heeft	zijn	eigen
hechtingspatronen	in	contact
met	anderen.	De	basis	voor
de	vorming	van	je	eigen
hechtingspatronen	ligt	in	je
jonge	jaren.	Deze	patronen
kunnen	ook	van	generatie	op
generatie	onbewust	worden
doorgegeven.	

Het	ontwikkelen	van
hechtingspatronen	begint	bij
ons	welkom	en	het	contact
met	onze	ouders	als	kind.	Dit
is	allesbepalend	hoe	wij	later
als	volwassene	relaties	met
anderen	aan	kunnen	gaan.	
Had	je	een	afwezige	ouder?
(Fysiek/emotioneel	niet
aanwezig	kunnen	zijn	voor
het	kind)
Had	je	een	agressieve
ouder?	(Ouder	met
onvoorspelbaar	gedrag,
ouder	met	afstotend	gedrag,
ouder	heeft	meer	dan
genoeg	aan	zichzelf)
Had	je	een	behoeftige
ouder?	(Kind	nodig	hebben
om	eigen	behoeftes	te
vervullen)
Had	je	een	beschikbare
ouder?	(Emotioneel
beschikbaar	voor	het	kind)

Of	we	dat	nu	willen	of	niet,
zolang	we	de	kindpijn	van
deze	hechtingspatronen	niet
verwerkt	hebben,	herhalen
we	deze	patronen	in	een
onze	contacten	met	anderen.
Vooral	in	partner	relaties
komen	we	deze	patronen
tegen.	Zodra	we	onder	druk
staan,	vallen	we	terug	op	de
patronen	die	ons	heel
bekend	zijn.

Het	is	voor	jezelf	goed	om	te
weten	hoe	jouw
hechtingspatronen	eruit	zien.
Bewustworden	van	je	eigen
gedrag.	Waarom	doe	ik,
zoals	ik	doe?	Waar	komt	het
vandaan?	Wat	doet	de
reactie	van	de	ander	met
mij?	Waar	word	ik
geraakt?	Wat	betekent	mijn
gedrag	voor	anderen?

Heb	je	vragen	of	wil	je	meer
informatie?	Voel	je	vrij	om
mij	te	bellen,	mailen	of
appen.	Je	kunt	ook	een
gratis	kennismakingsgesprek
aanvragen	via	mijn	website.
Klik	voor	de	aanvraag	op	de
onderstaande	link:	Lees
meer......naar	de
aanmeldingspagina	voor	het
kenninsmakingsgesprek.

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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