VERA VAN HOUTEN & MALTY MAHADEW

Familieopstelling

Ben je alsmaar aan het piekeren, lopen gesprekken vaak stroef, heb je steeds ruzie
met een familielid, voel je je niet gezien door je leidinggevende, lijkt je verdriet maar
niet te stoppen?
Hoe je je gedraagt, doe je vooral onbewust. Dit heb je jezelf aangeleerd in je eerste
levensjaren. Konden je ouders er voor je zijn? Als vader of moeder ziek of
ontroostbaar is, ga je misschien voor hen, of je broertjes/zusjes zorgen. En ben je hier
inmiddels zo goed in, dat je andere mensen al helpt nog voordat iemand een vraag
kan stellen.
Als je ouders een 'vechtscheiding’ hadden, heb je misschien een van je ouders een
tijd niet mogen zien. Mocht je wel over hem/haar praten? Als kind blijf je altijd trouw
aan je ouders, wat ze ook gedaan hebben. Want je bestaat voor 50% uit je moeder en
50% uit je vader. Als je dit niet mag of kan accepteren, doet dat iets met je. Op dat
moment, of later in je leven.

Wat is een opstelling?
Een opstelling laat zien wat jouw plek in een (familie)systeem is en wat jouw gedrag
onbewust beïnvloedt. Als je regelmatig tegen iets aanloopt in jouw leven, kan het
helpen om dit te onderzoeken via een opstelling. Bewust worden van wat er speelt en
aannemen wat er is, zorgt dat je meer en/of andere keuzes kan maken. Dit maakt dat
je beter of meer contact kan maken. Meer doelen kan bereiken. Of meer rust kan
ervaren.
Iedereen kan deelnemen aan een opstelling.
Er is geen leeftijdsgrens of speciale opleiding nodig.
Tijdens de opstelling is iedereen helemaal in het hier en nu.
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Hoe ziet een opstelling eruit?
De aanwezigen zitten in een cirkel in de ruimte.
(De ruimte in de cirkel heet ‘het veld’, hierin speelt de opstelling zich af)
Naast de begeleider zit de vraagsteller.

Hoe verloopt een opstelling?
We werken met groepen van ongeveer 10 personen.
De begeleider gaat met de vraagsteller in gesprek: wat is precies
de vraag, wat wil je graag veranderen, wat zou dit opleveren?
De vraagsteller kan zelf in de opstelling staan of iemand hiervoor
vragen.
De vraagsteller nodigt mensen uit de groep uit om als
representant voor mensen of onderwerpen
(bijvoorbeeld ‘het werk’) een plek in te nemen in de ruimte.
De representanten bewegen zelf in de opstelling, soms zet de
begeleider hen op een bepaalde plek om te laten ervaren wat er
daar gebeurt.
De begeleider gaat steeds in en uit de opstelling om informatie op
te halen bij de representanten en de vraagsteller.
Na de opstelling geeft de vraagsteller iedere representant
zijn/haar eigen naam terug, zodat zij zich losmaken van de
energie van de persoon voor wie ze stonden. De begeleider
checkt of de opstelling goed is afgerond.
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Waarom opstellingen? Wat

is het doel?

Een opstelling kan je bewust maken van wat jou tegenwerkt in je leven.
Het gaat vaak om overtuigingen over jezelf of de ander.
Je kan je verleden niet veranderen.
Wel wat je denkt en doet.
Als je beseft dat iets niet meer past in je leven, kan je dit in de toekomst laten of veranderen.

Jij doet zo autoritair, ik
doe het nooit goed, wat
heb je tegen me?

Je doet me zo denken
aan mijn zoon: dan doe ik
vanzelf net zo als mijn
vader ..
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Wat kan een opstelling jou
opleveren/brengen?
Bijna iedereen die bij een opstelling is, wordt
op de een of andere manier ‘geraakt’.
Als representant voor die speciale plek past
dat vaak bij iets dat ook in jouw leven speelt.
De gevoelens of gedachten die bij jou als
representant opkomen, blijken vaak precies te
kloppen met de persoon waarvoor je staat.
Hoe dit kan zonder dat je iets weet van die
persoon is niet te begrijpen.
Het doet denken aan een tweeling die ondanks
grote afstand precies van elkaar ‘weet’ wat er
speelt.

Wat gebeurt er na de opstelling?
Een opstelling werkt nog lang na.
Het is het beste om niet na te denken over wat
er gebeurd is.
Of precies te vertellen wat er in de opstelling
gebeurde.
Hou het bij algemene indrukken als je toch iets
met iemand wil delen.
Laat de opstelling ‘zijn werk doen’.

‘2 maanden na de opstelling belde ineens mijn
moeder, ik had haar al 5 jaar niet gesproken,
ze had haar kleinkind nog nooit gezien’.

04

Veel gestelde vragen
Hoeveel keer is een opstelling nodig?
Soms is er na één opstelling al duidelijkheid.
Het kan ook zijn dat in de ene opstelling iets naar voren komt
dat je in een volgende opstelling wil bekijken.

In mijn familie speelt zoveel, dat is niet te snappen.
Gelukkig hoeven we het niet te snappen.
Als je vooraf weet dat je een vraag gaat inbrengen, kunnen we
een afspraak maken om te kijken wat eerst om aandacht vraagt.

Ik heb een vaag gevoel van onrust, hoe kan ik daar een
vraag van maken?
Hier kom je samen met de begeleider wel uit voor
de opstelling zelf begint.

Hoe vertrouwelijk is een opstelling?
We vragen alle deelnemers om geheimhouding.
We willen dat iedereen zich veilig genoeg voelt.
Kan ik een opstelling doen voor mijn moeder?
Nee. Een opstelling is bedoeld voor de vraagsteller zelf.
Wat wil hij/zij onderzoeken?

Als ik op een avond kom, ben ik dan
automatisch representant?
Het kan zijn dat je alleen toeschouwer bent.
Afhankelijk van de opstelling worden representanten gevraagd.
Wanneer kan ik niet meedoen aan een opstelling?
Als je een ernstig trauma hebt,
verwijzen we je door naar specialistische hulp.
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Reacties na afloop van deelnemers
Iedereen kon het ervaren toelaten. En het voelde als een warm bad.

Ingrid
Wat mij het meeste geraakt heeft is dat de representanten zo
treffend de personen waren van de situatie. De groep werd heel
snel een eenheid met een goed groepsgevoel. De hele avond
was veilig en vertrouwd. Stel dat ik de avond zou vergelijken met
een dier, kies ik een paard. Want een paard spiegelt de ziel en
gevoelswereld van mijn persoonlijkheid

Julie
Als ik de avond zou vergelijken met een bloem, kies ik een
paardenbloem omdat er allerlei zaadjes zijn vrijgekomen en er
zeker 1 zal groeien. Opluchting dat ik er mag zijn als dochter en
dat mijn pijn en verdriet werden erkend.
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