Vrije stroom, een mooie manier van opstellen.

Deze zomer las ik het boek 'leven in je leven', van de twee Amerikaanse psychologen Jeffrey Young en Janet Klosko.

Ik ben onder de indruk van de helderheid waarmee ze schrijven over de elf verschillende valkuilen die je voor jezelf kunt opbouwen vanuit het gemis wat je in je jeugd hebt aangevoeld.

De elf valkuilen beschrijven de verschillende manieren om deze pijn niet meer te hoeven voelen.

De verschillende methodieken van vermijden, bestrijden en overgave aan de pijn als medicijn tegen de blauwe plek.

De elf verschillende schema's die er volgens Young en Klosko zijn ontstaan door de verschillende vormen van hechting 'trauma' vanuit je jeugd opgebouwd doen me denken aan het werk van Franz Ruppert. 

De manieren van hier mee omgaan; eerst de valkuil opspeuren, dan de pijn eronder benoemen, erkennen, dan de wijze herkennen waarmee je hier mee omgaat en vervolgens je vrije levensstroom er onder weer meer ruimte leren geven, lijkt erg veel op wat Franz Rupert heeft ontdekt met zijn manier van opstellingen doen.

Je hebt een verlangen, namelijk je energie ongeblokeerd en vrij laten stromen, om daar te komen moet je eerst ontdekken welk verdedigings mechanisme de vrije stroom blokeert, in de weg zit.

Dat verdedigings mechanisme had je namelijk nodig als kind om met de pijn, van een ander soort hechting dan jij wou en jij nodig had, om te gaan.

Die verdediging was nuttig en goed, die heeft je beschermd tegen de wellicht overweldigende hoeveelheid emoties die daarachter schuil gingen. Als kind weet je daar nog niet je weg mee. Hoe daar mee om te gaan.

Als volwassene is dat anders. Als volwassene kun je daar wel mee leren omgaan en kan het verdedigings mechanisme wat je in je jeugd zo nodig had langzaam afgebouwd worden. Het staat namelijk op latere leeftijd jouw manier van je vrij te verbinden met je zelf en met de ander in de weg.

In een trauma opstelling breng je zowel je verlangen, je behoefte aan een vrije stroom, in beeld, alswel dat wat deze vrije stroom nog in de weg staat, verdedigt.

Ben je benieuwd naar deze manier van werken? Zondag 2 september staat er weer een opstellingen dag in Zeist gepland en je bent van harte welkom! Van 9:30 tot 17:00 uur op de Steynlaan 28. Investering deelnemers € 80 representanten € 40.
 Door met deze vorm van opstellingen te werken, hernieuw je het contact met je verlangen, breng je in beeld wat er nu nog tussen staat en geef je je zelf de mogelijkheid in het hier en nu te helen.

Zodat de verbinding met je zelf en daarmee ook de verbinding met de ander helderder wordt, duidelijker, schoner en heler.

Ik heb er zin in, jij ook?  

Hartelijke groet,

Nadine 
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