
 
 

 

Op 8 en 9 juli organiseert weer een unieke bijeenkomst, een opstelling over een 
collectief trauma. 
 
 
Wat is een collectief trauma 
Collectief trauma is het veld van onverwerkte pijn, angst, verdriet, boosheid uit het verleden. Dat kan 
gaan om plaatsen (een wijk, een stad, een regio etc.), bevolkingsgroepen (mensen met een bepaalde 
huidskleur, vrouwen, joodse mensen etc.) of gebeurtenissen (oorlog, slavernij, genocide, landroof 
etc.) 
 
Wat beoogd een opstelling met collectief trauma 
Collectief trauma opstellingsdagen beogen via een gezondheid versterkend groepsproces een deel 
van de lading van een collectief trauma veld te verwerken en te verteren, waardoor er niet steeds 
hetzelfde zal gebeuren in de toekomst. Een trauma heeft namelijk een geheugen voor plaats en tijd, 
een zogenoemde ‘destiny’ en zal zichzelf steeds weer herhalen tenzij de kracht van het traumaveld 
wordt verminderd. Door een opstelling in een gezamenlijke WE-space verwerking, kunnen wij licht 
(energie) in het donker (status quo) brengen.   
 
Hoe organiseren we dit? 
We zetten deze dag op met een groep ervaren mensen. Deze groep bestaat uit mensen met veel 
ervaring in en met systemisch werken. Samen met hen vormen wij de kern zodat kwaliteit en 
ervaring geborgd is. Naast deze groep hebben we ook mensen met veel ervaring in andere energie 
en systemische processen gevraagd om deze twee dagen te ondersteunen. Ondersteuning zowel in 
het proces van deze dagen als door zelf deel te nemen aan deze dagen. 
Paul Zonneveld zal, met al zijn ervaring en kennis, deze 2 dagen leiden. 
 
Programma 
De voorbereidingen voor deze dagen zijn voor jou gestart zodra jij je aanmeldt.  
De ochtend van de eerste dag zal gebruikt worden om meer te vertellen over het gekozen collectief 
trauma waar we mee gaan werken en is er ruimte voor ieders persoonlijke voorbereiding. Tevens 
zullen we groepcoherentie versterkende oefeningen doen om de container te bouwen. De middag 
zal geheel gebruikt worden voor de opstelling en een eerste verkenning van de impact en mogelijk al 
enkele helende stappen. De tweede dag wordt gebruikt om met elkaar op velerlei manieren ervaring 
uit te wisselen, verdere verwerking, vertering van wat er zich aandient en om met elkaar een mooie 
helende afronding te creëren.   
 
Uitnodiging 
Er is een aantal plaatsen vrij voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn en kennis en ervaring hebben 
met systemisch werken. We nodigen graag mensen uit waarvan wij denken dat zij een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan deze dagen, het thema, het gehele proces erna en dat weer als ervaring 
willen meenemen voor zichzelf of hun werk. Je kan jezelf aanmelden en dan zal één van ons een 
intakegesprek met jou hebben. Van belang is dat we een groep kunnen vormen die elkaar kan 
versterken en een coherente container kan vormen. 
 
Om uit de kosten te komen, vragen we van alle deelnemers een bijdrage van € 247,- (excl. btw). Hier 
is alles bij inbegrepen, ook de gezonde lunch. 
 
Voorbereiding  
Op welke wijze je je kunt voorbereiden op deze dag laten we je vier weken voor de opstellingsdagen 
weten. 



 
 

 
Wanneer 
8 en 9 juli 2021.  
Het programma start iedere dag om 9:30 uur en we verwachten de eerste dag tussen 16:30 - 17.00 
uur af te kunnen ronden. Inloop is mogelijk vanaf 9:00 uur.  
 
Waar 
HeartHouse, Huizerweg 54, 1402 AD in Bussum. 
 
Welkom 
Graag horen Paul & Martin of je mee wilt doen aan deze unieke twee dagen collectief trauma 
opstellingsdagen. Dit kun je ons melden door een mail te sturen naar info@paulzonneveld.nl of 
info@martinbreed.nl.  
NB Je had dat waarschijnlijk al begrepen, maar je kan alleen meedoen als je beide dagen komt. 
 
Wil je meer informatie of deze twee dagen voor jou op het juiste moment komen, dan nodigen we je 
uit om contact op te nemen met Paul, 06 1437 8275. 
 
Graag zouden we je willen ontmoeten op deze twee bijzondere dagen, we zien uit naar jouw reactie, 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Paul Zonneveld & Martin Breed 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Paul & Martin is de naam die Paul Zonneveld en Martin Breed aan hun samenwerking hebben gegeven. 
 


