
NIEUWSBRIEF
 

INSPIRATIE VOOR HET LEVEN
Weer aan de slag!

Fijne vakantie gehad?
Bezinningsmomenten ervaren?
Terugblikken en vooruitkijken,
worden wie je wilt zijn. Ga op
ontdekkingstocht met ons!

Terwijl de eerste groepen hun
opleiding onlangs hebben
afgerond staan de volgende
groepen alweer in de start-
blokken. Er valt bij ons van alles
te beleven. Van de nieuwste
trainingen Systemisch Werk tot
de Leergang Universele
Teamcoaching. Op onze website
lees je er alles over.  

Bekijk hier het filmpje van een
een deelnemer die terugblikt op
zijn NLP Practitioner Opleiding. 

 

https://bureauland.nl/
https://youtu.be/lBLPisgZXy0


Start: 20 september 2021
Op 20 september 2021 is er weer een Systemisch
Werkavond. Je kunt ervaren wat Systemisch werk
is. Overal spelen verborgen patronen een rol. Het zijn
vaak onbewuste invloeden die klachten en
problemen kunnen veroorzaken. Wij laten je zien
hoe je daar inzicht in krijgt. 

De avond duurt van 19.30 tot 22.30 uur. Na afloop
kun je onder het genot van een drankje vragen
stellen over deze opleiding. 

Lees meer

EEN GREEP UIT ONS
PROGRAMMA DE KOMENDE TIJD 

SYSTEMISCH WERKAVOND

Start: 14 en 15 oktober 2021 
De Master Class Ziel & Trauma is een van de zes
2-daagse Systemisch Werk Master Classes van 
I.I.T.P.-Bureau Land. Je krijgt meer inzicht in je eigen
familie- en organisatiesystemen en je kunt je eigen
vraag op dit gebied uitwerken. 

Een trauma wordt veroorzaakt doordat je ergens door
overweldigd werd. Het was een situatie, waarin je bent
bevroren en die je niet hebt verwerkt en waar je
bewust of onbewust last van hebt. 

De startdata zijn 14 en 25 oktober 2021.

Lees meer

MASTER CLASS ZIEL EN TRAUMA

JOke Land

https://bureauland.nl/trainingen/systemisch-werk-avond/
https://bureauland.nl/trainingen/master-class-systemisch-werk-ziel-trauma/
https://bureauland.nl/trainingen/master-class-leren-presenteren-impact-en-eigenheid/


Dit schilderij is gemaakt door een van de
deelnemers aan de NLP Practitioner
Opleiding. De puzzelstukjes van haar leven
zijn in 3D verwerkt tot een compleet hart.
Wat een prachtige uitbeelding van gevoel!

VOOR SAMENGESTELDE GEZINNEN EN SYSTEMEN

Start: 15 november 2021
Lopen jullie als samengesteld gezin of als team in 
 een organisatie aan tegen problemen in de
communicatie, in de taakverdeling of in de omgang
met elkaar? Loopt het stroef? Verdrietig of boos? 

En ben je nieuwsgierig naar Systemische inzichten
en achtergronden over hoe je als samengesteld
gezin harmonieus kunt samenleven? 

Op 15 november 2021 start er weer een Systemische
Master Class. Deze is bedoeld voor iedereen in
gemengde systemen, dus iedereen! 

Lees meer

'ALLES IS MOGELIIJK'  

https://bureauland.nl/trainingen/master-class-scdm-systemische-vraagstukken-samengestelde-gezinnen/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+Bureau+Land%2C+september+2021&utm_medium=email


Verbindt de echo zich met het heden? De man zit tegenover mij. Een vlotte man, hij
praat gemakkelijk. Toch zegt hij niet zoveel. Gewend als hij is om het gesprek niet
over hem te laten gaan maar over de ander, of juist in algemeenheden te praten.
Donker haar, donkere ogen.

Als ik naar de geschiedenis van zijn familie vraag, vertelt hij dat zijn vader als
gastarbeider naar Nederland is gehaald. Hijzelf is, na de gezinshereniging in
Nederland, hier geboren. Als enige van zijn gezin, als Nederlander geboren. Altijd is
er wat verzet in hem, vertelt hij, en hij weet niet waar dat vandaan komt. Hij kan zich
niet helemaal geven aan Nederland.

Maar… hij kan ook het land van herkomst van zijn ouders niet voelen als zijn land.
Waar hoor ik echt? Het is een vraag met een echo naar het verleden. Ben je ooit in
het land van jouw ouders geweest? vraag ik hem. Nee, dat heeft hij tot nu toe
vermeden.

Ik geef hem de opdracht om naar het land van zijn voorouders te gaan. Hij weigert.
Daar vind ik niets, zegt hij. Als we verder willen met jouw vraag is dat wat je te doen
hebt, zeg ik.

Hij trekt zijn hoofd met een ruk weg en kijkt naar buiten. Als je daar niets vindt, vind
je er toch wat, zeg ik. Dat snapt hij niet. Ik leg het hem niet uit. Dit is geen zaak van
het verstand, dit is een weg van de Ziel die hij heeft te gaan. De weg van de Ziel valt
vaak niet te begrijpen.

JOke Land

DE ECHO VAN HET VERLEDEN 



ALS JE WILT ONTWIKKELEN, KIJK NAAR DE AGENDA! 
20/09/2021   Systemisch Werkavond, lees meer

29/09/2021   Leergang Total Coaching ®I, lees meer  VOL

29/09/2021  NLP Practitioner Opleiding, lees meer    VOL

6/10/2021      Master Class: Enneagram & Coachen, lees meer

14/10/2021     Master Class Systemisch Werk: Ziel & Trauma, lees meer

25/10/2021    Master Class Systemisch Werk: Ziel & Trauma, lees meer

1/11/2021         Basis Opleiding Systemisch Werk SCDM®, lees meer    NOG ENKELE PLAATSEN

15/11/2021       Master Class SCDM® Systemische vraagstukken in samengestelde gezinnen en      
                           systemen, lees meer
                                       
17/11/2021       Systemisch Werkavond, lees meer

9/12/2021       Master Class Systemisch Werk: Systemische Copingstijlen en Zelfwaarde, lees meer 
                                                                                                                                                                                                     
24/01/2022    Master Opleiding Systemisch Werk SCDM ® - OenV, lees meer

26/01/2022    NLP Practitioner Opleiding, lees meer

26/01/2022    Leergang Total Coaching ®I, lees meer

Wil je liever geen nieuwsbrief meer ontvangen van Bureau Land? Laat het ons weten via info@bureauland.nl 

https://bureauland.nl/trainingen/systemisch-werk-avond/
https://bureauland.nl/trainingen/total-coaching/
https://bureauland.nl/trainingen/nlp-practitioner-opleiding/
https://bureauland.nl/trainingen/enneagram-en-coachen/
https://bureauland.nl/trainingen/master-class-systemisch-werk-ziel-trauma/
https://bureauland.nl/trainingen/master-class-systemisch-werk-ziel-trauma/
https://bureauland.nl/trainingen/basis-opleiding-systemisch-werk/
https://bureauland.nl/trainingen/master-class-scdm-systemische-vraagstukken-samengestelde-gezinnen/
https://bureauland.nl/trainingen/systemisch-werk-avond/
https://bureauland.nl/trainingen/master-class-systemisch-werk-copingstijlen/
https://bureauland.nl/trainingen/master-opleiding-scdm-ontwikkeling-verdieping/
https://bureauland.nl/trainingen/nlp-practitioner-opleiding/
https://bureauland.nl/trainingen/total-coaching/

