Werken met een beeld van heelheid. 


In het afgelopen jaar hebben we in veel gekeken naar het tekort en de nood.

Waar moet er eerst iets geheeld worden in het familie systeem zodat het systeem weer vloeiender kan worden en de volgende stappen gezet kunnen worden?

Of wat moet er in het innerlijke beeld verschoven worden voordat het innerlijk verder geheeld kan worden?


Maar wat gebeurd er als je al een beeld van heelheid neerzet? 

Zeg een beeld van de toekomst. Het beeld zoals het er uit ziet als er al geheeld is.

Wat doet dat met het innerlijk? Wat gebeurd er in de geest en in het lichaam als je het een beeld van heelheid aanbied. Geeft. Spiegelt.

Zodat het lichaam en de geest zich daar op af kunnen stellen. Dat als beeld kunnen gebruiken. Als kompas als waar naar toe te lopen.


Hoe werkt dat in een opstelling?

Om te beginnen werk je groter dan het lichaam, groter dan de geest, groter dan het systeem en ook groter dan de beelden uit de innerlijke onbewuste wereld.

In de opstelling bied je daar waar nodig ook het beeld van de ziel of nog groter van de alles omvattende ziel.


Hoe ziet dat er uit en hoe doe je dat?

Om te beginnen werk je een week van te voren met dat wat er ingebracht wil worden.

Dat houdt in dat de vraagsteller voor een opstelling zijn/haar vraag instuurt en dat er vanaf dat moment een helend ritueel start.

In dat helende ritueel stel ik mij open voor de helende beelden die er bij mij opkomen.

Deze helende beelden zet ik in tijdens de workshop met familie opstellingen.

Dit betekend dat je misschien niet meer zozeer gaat kijken naar het systeem van herkomst. Of naar de innerlijke wereld van jouw beelden maar het wat groter trekt.


Waar heeft jouw ziel behoefte aan?

Je kunt het zien als de natuur.

Het is bijna lente de bloemen beginnen uit de grond te komen, knoppen schieten uit.

En wat doet de natuur hier eigenlijk? Het lijkt een heel organisch geheel. Dat wat nodig is om als plant te groeien, of als bloem te ontknoppen, onttrekt de bloem of plant uit zijn omgeving.

Alles wat er nodig is is voorhanden. 

In deze manier van opstellen werken we met precies hetzelfde beeld. Alles wat er nodig is is voorhanden en dat brengen we in beeld.

Zo kan het in iemands innerlijke wereld nodig zijn om afscheid te nemen van de ouders voordat er door gestapt kan worden naar de toekomst.

Maar hoe doe je dat als je geen beeld hebt van de toekomst ? Dan kan een innerlijk proces in de knel komen en in angst en onzekerheid blijven steken waardoor bewegen even niet meer mogelijk lijkt. Dit betekend stil stand. 

Stil stand betekend eigenlijk stoppen met kijken. Tot hier en niet verder. Om beelden te ontwijken voor een schijnbare wereld van rust. Deze schijnbare wereld en het ontwijken van beelden kost heel veel energie. 

In de natuur betekend dit ergens met een hele grote boog omheen lopen om weer op hetzelfde punt uit te komen.

De vragen die horen bij een opstelling in het grotere geheel neer zetten is:


Hoe laat je los? En omarm je?

Organisch bewegen lijkt een beweging te zijn van geven en nemen.

Een bloem doet dat zonder denken. 

Je zou kunnen zeggen dat er sprake van een blind vertrouwen is.

In een opstelling waarbij je werkt met een beeld van heelheid bied je de vragensteller eigenlijk een soort gelijk beeld aan.

Een beeld van heel en vertrouwen zijn.


Zo kun je zelf kiezen. 

In deze opstelling waar jij zelf in staat kun jij zelf kiezen met welke bronnen en elementen je op dit moment mee wilt laven en voeden. 

Net zoveel opnemend als jouw systeem op dit moment aan kan. 

Elementen en bronnen die voor jou voedend vormen een veld. Net zoals je in een familie opstelling werkt met het veld van het systeem of in een trauma opstelling met het veld van de beelden van het innerlijk. 


Iedereen heeft de potentie tot heelheid en groei. Soms is het fijn als een ander je helpt je dat weer even te laten zien.

In deze manier van werken ligt de focus op de heling en het grotere geheel.
 
Ook in een individuele sessie kan dit.
 

Op zondag 13 mei is er weer een dag opstellingen in Zeist. 


Ben je geïnteresseerd in deze manier van werken? http://u4y.nl/3a14

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 voor informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak. 


Ik ontmoet je graag op zondag 13 mei.


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.


