
In opstellingen werk ik met innerlijke delen en het verlangen.

Je kunt zeggen dat het verlangen, gevoeld in het lichaam, staat voor de ziel die 
via je lichaam tot uitdrukking komt.

Maar een verlangen werkelijk doorvoelen is lang niet altijd even gemakkelijk.

Makkelijker schuift daar van alles voor.

Dit heeft te maken in welke mate van veiligheid jij je als kind hebt kunnen 
hechten.

Een kind heeft allerlei verlangens.

Als kind ligt daar nog niet zoveel voor.

Een ouder kan niet altijd aan die verlangens voldoen.

Een verlangen wat niet vervuld wordt (of kan worden) doet ergens pijn.

Voor een kind is deze pijn soms bijna te groot om te dragen. Ergens kan het 
gevoel ontstaan van niet gezien, niet gehoord, niet gevoeld worden ontstaan. 
Ontkenning.

Dat gevoel kan overweldigend zijn, voor een -klein- kind, nog niet te containen.

Een deel van jou splitst zich, bij te grote, niet te dragen pijn, af van jouw 
oorspronkelijke verlangen.

Een deel gaat nu in overleving door zich aan te passen aan de ouder, of diegene 
in de directe omgeving, die het niet lukt dit verlangen te vervullen. Een veilige 
verbinding is hier hetzelfde als een werkelijk doorvoelt bestaansrecht. 

Met dit overleven, deze vorm van moeten splitsten om te overleven, geef je je 
verlangen als het ware een beetje op.

Je zou zelfs kunnen zeggen dat jij, waar jij je oorspronkelijke verlangen opgeeft 
ook een klein deeltje van je zelf kwijt raakt.



En er is hier geen sprake van goed of fout. Er is hier sprake van letterlijk 
overleven omdat bij teveel pijn of angst (die ontstaat bij onveilige hechting) het 
lichaam in een overleef modus komt en daarbij een deel van jou uit het lichaam 
zet om de lichaamsfuncties weer te kunnen reguleren.

Een dier zal na deze schrik zijn lichaam heel hard gaan schudden om daarmee 
de bevroren energie in het lichaam weer in beweging te krijgen. 

Wij mensen doen dat niet. Er is na schrik (stress) nu sprake van wat bevroren 
(niet doorstromende) energie in het lichaam en een deel van jouw bewust zijn 
buiten het lichaam.

Als ouder opgegroeid kind, krijg jij met deze afsplitsing te maken wanneer je 
opnieuw je verlangen(s) gaat doorvoelen. Er contact mee wilt maken.

In verbinding met de ander komen vaak je verlangens naar verbinding met deze 
persoon naar boven en het brengt de pijn van de oude niet vervulde verlangens 
(verbinding) met zich mee.

In verbinding met je zelf, je verlangen en met de ander kan deze pijn doorvoelt 
worden.

Dit is pijnlijk en ook letterlijk helend.

Om je opnieuw te kunnen gaan verbinden met je verlangen is het eerst belangrijk 
om te zien en te herkennen welke delen in jouw weg springen in contact met 
jezelf, de ander en jouw te voelen verlangen.

Deze van jou weg gesprongen delen in jouw zien, erkennen en vervolgens 
integreren heet helen.

Overleven lijkt dan steeds minder nodig.

Het doel van deze manier van werken is het verlangen (de ziel) opnieuw te 
kunnen koppelen aan jouw lichaam.

Waarmee jij, helder zijn, zichtbaar zijn en bewust aanwezig zijn meer en meer in 
jouw lichaam ontkiemt.

Ben je geïnteresseerd in deze manier van werken, schrijf je dan gerust in met 
een eigen vraag of kom gewoon eerst eens een keer kijken.

Zaterdag 4 mei staat de volgende opstellingen dag gepland.

Een eigen opstelling kost 80 euro en een dag als representant kost 40 euro.

Deze dag duurt van 9:30 tot 16:00 uur en vindt plaats in Zeist.



Schrijf je nu in via:

http://www.een-saam.com/inschrijveneensaam.html

Of mail naar info@een-saam.com of kijk op www.een-saam.com

Ik zie jou graag!

Met hartelijke groet,

Nadine

Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen, mail 'afmelden' naar info@een-
saam.com


