
Hallo,

De afgelopen periode ben ik bezig geweest met het mij eigen maken en de verdieping van een heel nieuwe manier van opstellen. 

Na het werk van Franz Ruppert gevolgd te hebben, ben ik erg onder de indruk van zijn manier van werken en zijn kijk op opstellingen doen. Zijn manier van begeleiden gaat uit van rust en vertrouwen. Er word weinig gestuurd en vooral veel en aandachtig gekeken en gevolgd. Deze vorm van opstellen heeft als centraal thema symbiose of autonomie.

Franz Ruppert heeft een manier van opstellen ontwikkeld, waarbij het niet meer zozeer gaat over de heling van de familie als wel de heling van je eigen innerlijke beeld. 

Intentie

Hij werkt dan ook niet met het probleem als wel met de intentie. 

Waarbij je zou kunnen zeggen dat intentie staat voor het 'hogere zelf'. Na het uitvragen van de klant over het hoe en waarom van een opstelling willen doen en na het uitspreken van je intentie als klant, kies je iemand uit de groep representanten die kan staan voor jouw intentie. Vervolgens kies jij als klant zelf je positie in het veld ten opzichte van jouw intentie.

Op het moment dat jullie beiden staan, ontstaat er een dynamiek en communicatie die veel zegt over iemands innerlijke beelden.

Is de intentie schoon of neutraal dan zal hij/zij in veel gevallen helpend zijn.

Als de intentie beladen is, met beelden en impressies uit het verleden, dan kan in het in deze vorm van opstellen nuttig zijn om eerst de intentie te ontladen van al zijn/haar beelden.

Wat je dan krijgt volgens Ruppert, -is een veld met jouw eigen innerlijke delen.

Trauma

Hij ziet dat als volgt, een intentie is zuiver totdat er sprake is van trauma (en dat kan al in moeders buik beginnen). Mocht er trauma via de moeder zijn doorgegeven aan het kind, dan spreekt men van een symbiose-trauma. Het kind kan nog geen onderscheid maken tussen mijn en dijn en neemt de impressies, die het via moeder krijgt, aan tot eigen.

Na de geboorte kan een symbiose-trauma ook via de vader lijn worden doorgegeven, alhoewel de lijn via de moeder vaak makkelijker doorgegeven wordt, gezien de traditionele opvoed-lijnen. 

Van een eigen trauma spreekt men als jij niet gekregen hebt wat je wel nodig had (zie ook vorige nieuwsbrief van maart over vier vormen van hechten.) Dit is iets wat wij allemaal kennen. Als een moeder of vader niet helemaal beschikbaar is vanwege een eigen trauma, ontstaat er voor een kind een trauma op onder andere afwijzing.

Een trauma veroorzaakt stress en stress zorgt voor een fysiologische reactie in het lichaam. Om toch intact te blijven met het lichaam, splits je een deel af.  Om een trauma te over leven (letterlijk) heb je je moeten afsplitsen in delen. Het lichaam raakt overspoelt met beelden en emoties, de hartslag gaat omhoog, het lichaam gaat over tot actie, jij splitst een deel af, zodat jij verder verder kan.

Het nu ontstane 'overlevingsdeel' is bedoeld om je te beschermen tegen de pijn van het trauma. 

Je zou het zo kunnen zien dat dit deel niet meegroeit in jouw werkelijkheid. Dit deel hangt als een pick-up naald in een diepe groef en is blijven steken in het moment van het trauma. Het beschermt je zo tegen de mogelijke pijn en angst van trauma, maar vormt ook een blokkade tegen jouw natuurlijke groei.

De blokkade is niet van deze tijd en blijft je zo mogelijk waarschuwen tegen gevaar, onrecht en misstand, daar waar de realiteit van dit moment hoogstwaarschijnlijk anders is. 

Om van waan naar waarheid te komen, is het belangrijk dat je gaat kijken naar trauma en realiteit. De realiteit is dat waarin jij leeft, de innerlijke delen waar jij je dag in dag uit mee uiteen zet. Dit betekent dat waar je je in gedachten mee bezig houdt en waar je mee in communicatie bent. Dit houdt  je van je trauma af, of de pijn of je angst die daaronder ligt. 

De waan ligt in alle delen die je bij je hebt met al hun eigen gedachtengangen en communicatie mogelijkheden met jou, -en de waarheid ligt in dat waarvoor zij denken je te beschermen.

Heling

Met deze manier van opstellingen doen, krijg je de kans om je innerlijk beeld en je interne communicatie 1) te overzien 2) als geheel te integreren en 3) daarmee  je intentie (innerlijk) te helen. 


Nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe manier van opstellen?

Op zondag 15 april is er een nieuwe dag Familie Opstellingen in Zeist waarbij je welkom bent. 


Ben je geïnteresseerd en wil je je inschrijven klik dan op onderstaande link http://u4y.nl/3a14


Ook in een individuele sessie kun je gaan kijken naar je intentie en dat wat er nog tussen lijkt te staan.

Voor meer informatie: kijk op de site www.een-saam.com of stuur een mail naar info@een-saam.com . Ook kun je bellen naar 06-18153259 met vragen of het maken van een vrijblijvende afspraak.

Komende maand ga ik naar Daan van Kampenhout die ook zijn geheel eigen manier van opstellen heeft. In een volgende nieuwsbrief meer hier over.

Op dit moment ben ik ontzettend enthousiast en blij met deze prachtig mooie manier van kijken naar trauma, autonomie en symbiose en hechting.


Met hartelijke groet,

Nadine Elzas



Wil je niet meer op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van een-saam, stuur dan een e-mail naar info@een-saam.com.


