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Het	gevoel	van	vrijheid
kent	geen	grenzen

Waar	liggen	jouw
grenzen?	Voel	jij	jezelf	vrij
om	te	bewegen?
'Vrijheid	is	je	hartsverlangen	voelen
onafhankelijk	van	de	mening	van
anderen'	
	
Vrijheid	is	een	groot	goed	en	een	veel
besproken	thema.	In	deze	periode	komen
we	het	volop	tegen.	
Vrijheid	kent	geen	grenzen.	Een	ieder	kan
zich	vrij	bewegen	binnen	de	grenzen	die
er	zijn	en	de	grenzen	die	iemand	zichzelf
oplegt.	Vrijheid	zit	in	jezelf.	Het	is	een
staat	van	Zijn	en	vrede	hebben	met
jezelf.	Hoe	vrij	voel	jij	jezelf?	Mag	jij
jezelf	vrij	voelen?	Wanneer	voel	jij	je	het
meest	vrij?	
Het	woord	vrijheid	gaat	over	autonomie
van	jezelf.	Wat	hebben	we	te	doen	om
autonoom	te	zijn?	Wanneer	ben	je
eigenlijk	autonoom?	Het	is	belangrijk	dat
je	in	het	leven	leert	te	onderscheiden
waar	we	invloed	op	uit	kunnen	oefenen
en	waar	we	mee	hebben	te	dealen.	We
kunnen	invloed	uitoefenen	op	onze	eigen
ik-bepaling	en	in	het	grotere	geheel	is
overgave	nodig	om	je	te	kunnen
verbinden	met	jezelf	en	met	de	wereld
om	je	heen.	
Het	gaat	over	de	wens	naar
zelfstandigheid	en	meer	persoonlijke
vrijheid,	dit	kan	alleen	ontstaan	als	er
sprake	is	van	afhankelijkheid.	De
afhankelijkheidservaring	is	voor	ieder
kind	een	elementaire	ervaring.	Een
gezonde	psychische	ontwikkeling
kenmerkt	zich	door	een	groeiende
behoefte	aan	zelfstandigheid.	Gedurende
het	leven	zullen	de	contexten	van
afhankelijkheid	steeds	veranderen	en	het
blijft	de	opgave	voor	een	ieder	om	steeds
weer	in	nieuwe	contexten	zijn/haar
zelfstandigheden	te	bewaren	en	verdere
mogelijkheden	voor	eigen	vrijheid	open
te	houden.	Het	bevredigende	gevoel	van
balans	bereikt	een	ieder	bij	het	gevoel
dat	hij	of	zij	de	vrijheid	heeft	kunnen
benutten	en	belangrijke	beslissingen	zelf
heeft	kunnen	nemen.	Elk	moment	is	een
plaats	waar	je	nog	nooit	geweest	bent	en
vraagt	om	een	nieuw	antwoord.	Het	is	de
dans	en	het	mee	kunnen	bewegen	tussen
de	polariteiten	afhankelijkheid	en
onafhankelijkheid.	Hoe	gemakkelijker	je
kunt	laveren	in	de	dualiteit,	hoe	vrijer	jij
je	kunt	voelen.	

'In	ons	leven	is	verandering
onvermijdelijk.	In	het
aanpassingsvermogen	en	het	gemak
waarmee	we	verandering	ondergaan,
liggen	ons	geluk	en	onze	vrijheid'
	
Lees	meer...	

Individuele	opstellingen	in
de	praktijk	over	vrijheid

'Om	ons	te	bevrijden,
moeten	we	eerst
begrijpen	wat	ons
gevangen	houdt"
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.	
	
Vrijheid	is	de	ruimte	waarbinnen	de
mensen	zich	kunnen	bewegen	zonder
schuld.	Er	hoort	een	afbakening	te	zijn	
tussen	ouders	en	kinderen,	leraren	en
leerlingen,	werkgevers	en	werknemers.
Bij	een	goede	afbakening	weet	een
ieder	zijn	of	haar	plek	en	dit	maakt	dat
mensen	zich	vrij	kunnen	voelen.

We	willen	graag	meer	zicht	krijgen	hoe
we	met	onze	eigen	grenzen	moeten
omgaan.	Wat	maakt	dat	ik	me	in
sommige	situaties	onvrij	en	geremd
voel?	Waarom	voel	ik	me	onvrij	en	pas
me	steeds	aan?	Wat	is	voor	mij	een
goede	balans	tussen	vrij	en	onvrij
voelen?	Waarom	voel	ik	mij	zo	vaak
schuldig	als	ik	kies	voor	mezelf?
Wanneer	zeg	ik	nee?	Wanneer	ga	ik	ja
zeggen?	

Hoe	beweeg	ik	mij	tussen
afhankelijkheid	en	onafhankelijkheid?
Ben	ik	meer	op	de	buitenwereld
gericht?	Durf	ik	te	leven	vanuit	mijn
innerlijke	wereld?	Wordt	mijn	kompas
gestuurd	door	mijn	innerlijke-	of
buitenwereld?
	
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...

	

Datum	workshop	najaar	2022

Workshop	mindfulness	&
systemisch	werk
Deze	workshop	organiseer	ik	samen	met	Geke	van

Ramshorst	van	A-mar.	Zie	voor	meer	informatie	op

mijn	website.	

Datum	van	de	eerstvolgende	workshopdag

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.	

	

Werken	met
voorouderlijke
healing
(traumaverwerking)

Het	ontdekken	van
je	voorouderlijke
lijnen
Verbinden	met	je	wortels,
je	eigen	roots	
Leer	je	eigen	voorgeschiedenis
kennen;	je	wortels,	je	roots.
De	oorsprong	van	je	familie
uitzoeken	is	belangrijk	om	je
eigen	gedrag	te	leren
begrijpen	en	de	wereld	om	je
heen.	Je	leert	anders	te	kijken
naar	je	(voor)ouders	en	hun
gedrag	te	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.	

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.
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.	

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.

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

Facebook

Facebook

Facebook
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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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