

Innerlijke beweging en vier vormen van hechten.


Ik wil graag iets vertellen over een innerlijke beweging en wat dat nou eigenlijk is.

Een opstelling begint met een innerlijk beeld van iemand die wil kijken hoe hij of zij weer kan groeien. 

Iemand heeft een nood of verlangen bijvoorbeeld 'waarom vind niemand mij aardig' of 'ik zou mij zo graag vanuit mijn hart verbinden'. Met dit innerlijke beeld van een nood of een verlangen, gaat de opstelling van start. 

En om even een hele grote sprong te maken een opstelling eindigt altijd met een beeld van heling, ik herenigt mij zelf met dat stuk in mij wat graag gezien, gehoord en erkend wil worden.


Maar wat gebeurt er nou in de tussenliggende periode?


In het tussenliggende proces laat ik iemand zijn innerlijke beweging volgen en afmaken.

Waar ben ik gestopt met bewegen? Vaak op een plek plek waar ik liever niet meer naar kijk en niet meer aan herinnerd wil worden.

Vaak maakt iemand deze innerlijke beweging in het dagelijkse leven niet af, omdat er pijn onder ligt. Dus je voelt een verlangen of je voelt een nood maar weet even niet meer hoe je je moet bewegen zodat je je eigen groei ruimte kunt geven.

Bewegen betekent dan dat de pijn vrij kan komen.

In een opstelling is er een veilige omgeving waarin de innerlijke beweging die ergens was gestopt, toch afgemaakt kan worden. Dit ondanks de mogelijke angst of de mogelijke weerstand. In een opstelling stap je daar doorheen, richting je eigen groei.


Zonder beweging geen heling.


Dit brengt ons tot het tweede onderwerp van deze nieuwsbrief, de verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden van verbinden.


Eigenlijk gaat een opstelling altijd over de kansen jij hebt gekregen om je te leren verbinden met je-zelf en daarmee dus ook met de ander.

Om je op een volledig veilige wijze hebben te leren verbinden is er in je jeugd altijd in al je behoeftes tegemoet gekomen, ben je altijd gehoord, altijd gezien en ten alle tijden erkend in wie jij werkelijk bent. Dit heet de veilige vorm van hechten.

Je begrijpt het al: dit is voor weinigen weggelegd. Maar het goede nieuws is hoe meer wij leren ons veilig te hechten hoe meer wij op een veilige manier in verbinding kunnen treden met de ander en die ook kan zien in zijn juiste vorm, maat en gestalte.

Zoals je veilige vormen van hechten door kunt geven, zo kun je ook generaties lang, onveilige vormen van hechten doorgeven.

In veel gevallen kunnen kinderen opgroeien met, vaak onbedoeld, één of meerdere vormen van onveilige hechting.

De eerste onveilige vorm van hechting is de vermijdende hechting. Hierbij heb je als kind afgeleerd behoeftes te hebben omdat aan jou behoeftes en verlangens niet tegemoet gekomen werd. Om je te beschermen tegen deze vorm van afwijzing heb je je het voelen en ervaren van eigen behoeftes afgeleerd.

De tweede vorm van een onveilige hechting is de angstige hechting, waarbij de ene keer wel aan je behoeftes werd voldaan en de andere keer niet. Om je te leren beschermen tegen deze vorm van afwijzing heb je je aangeleerd om heel hard te gaan zorgen voor de ander in de hoop dat de ander dan niet bij je weg gaat. 

De derde vorm van onveilige hechting is de chaotische hechting. Hierbij is de ander zo slecht met jouw grenzen omgegaan dat jouw ja en nee, je mag dichtbij komen of hou maar wat afstand, nooit is gerespecteerd. Daardoor ben je vergeten hoe het is om, veilige grenzen te mogen hebben. Als verdediging heb je jezelf in stukjes gedeeld. Het ene stukje zegt ja op verbinding en het andere stukje zegt nee op verbinding en dat kan innerlijk voor heel wat verwarring zorgen.

Geen van deze vormen zijn slecht! Ze geven enkel de basisbehoeftes weer die je had als baby, pasgeborene, peuter, kleuter of jong opgroeiende en die je hebt leren te negeren om je te beschermen tegen de pijn van afwijzing.

Als bescherming op dit gemis heb je je-zelf gedrag aan geleerd om met dit gemis om te leren gaan. En met dit gedrag kun je vervolgens je hele leven worstelen. Zij kan de verbindingen die je voor ogen hebt, of waarnaar je verlangt, grondig in de weg staan.

Bij alle vormen van onveilige hechting hoort kritisch zijn ten opzichte van je zelf en kritisch en wantrouwend zijn ten opzichte van de ander. Kinderen hebben de neiging zichzelf de schuld te geven. Het is niet gelukt dat je ouder voldoende van je ging houden. Je bent mislukt. 

Magische liefde wordt dat in opstellingen land genoemd. De magische liefde van het kind voor de ouder.

Een opstelling helpt je helder zicht te geven op waar je verzand bent geraakt in bescherming en hoe je die kunt omzetten in verbinding. 

In een opstelling zoek je uit waar en met wie er een breuk in jouw oorspronkelijke manier van verbinden is gekomen. En hoe je vervolgens een innerlijke beweging kunt maken om tot een helende vorm van verbinden over te kunnen gaan in je normale, dagelijkse leven. 


Erkenning is het grote Toverwoord.


In een opstelling volgen we het innerlijke beeld, we komen tot een innerlijke beweging en die volgen we tot en met het punt van heling.

Die innerlijke beweging stuurt zich als vanzelf, wij hoeven de beweging alleen maar te volgen, met onze ogen, met ons hart, met woorden en met ons innerlijk weten.


Komende week ga ik naar Londen voor een workshop van Franz Ruppert, specialist in trauma-opstellingen.

In de volgende nieuwsbrief hier vast meer over.


Op zondag 11 maart is er ook weer een nieuwe dag opstellingen in Zeist.

Van 9:30 tot 17:00 waarbij je zowel als inbrenger van een opstelling en als representant op deze dag meer dan welkom bent!

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


Wil je  eerst meer weten, kijk dan op eensaam reading healing hands-on-healing systemisch werk ...

www.een-saam.com/

Hartelijke groet en wellicht tot zondag 11 maart,

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.


