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WORKSHOP OPSTELLINGEN

De drijvende kracht 
van familiebanden
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Data Antwerpen
09.05.21 - 13.06.21 – 11.07.21 – 05.09.21 - 26.09.21 
07.11.21 - 28.11.21 - 19.12.21

Data Amsterdam 
18.09.21

Data Utrecht / Werkhoven
06.11.21
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Workshop Opstellingen
workshop van één dag
De drijvende kracht van familiebanden in je partnerrelatie, ouder-kind relatie, in relatie tot je 
werk of andere systemen

Dit is een workshop voor iedereen die wil onderzoeken welke dynamieken er spelen in haar of zijn 
familie van herkomst, huidige gezin of werksysteem. De methode van Bert Hellinger is een helende 
werkwijze waardoor mededogen en respect zich kunnen ontvouwen. Zo wordt evolutie mogelijk in je
eigen persoonlijke ontwikkeling en draagkracht.

Opstellingen kunnen als focus je eigen individuele ontwikkeling hebben, alsook je loopbaan of de 
organisatie waaraan je verbonden bent.

Als je zelf een constellatie (opstelling) wenst heb je in deze workshop de gelegenheid om te onder-
zoeken welke familiebanden van invloed zijn op jouw denken en doen. Het inzicht dat deze methode 
aanreikt is een fundamentele ommekeer in hoe je kijkt naar je familie – je voorouders. De drijvende
krachten die de onderstroom vormen in hoe wij relaties aangaan worden zichtbaar gemaakt in een 
opstelling – een familieconstellatie.

Als participant ben je getuige van het aan de oppervlakte brengen van de diepe liefde die mensen 
binnen een familiesysteem met elkaar verbindt. Ook kan je verzocht worden als representant in de 
huid van een familielid van een ander te kruipen. In die functie ervaar je de diepe zielsverbondenheid 
van familiesystemen aan den lijve.

Er is een onderscheid tussen deelnemers die een opstelling wensen en zij die als participant willen 
deelnemen. Het is ten zeerste aan te bevelen om eerst als participant deel te nemen alvorens je 
eigen opstellingsvraag in te brengen. Dit wordt besproken en toegelicht bij inschrijving. Er zijn een 
beperkt aantal opstellingen mogelijk per workshop.

PRAKTISCHE INFO
Prijs
Indien je een opstelling wenst 130 € incl. BTW
Opstelling met partner  180 € incl. BTW
Als participant    70 € incl. BTW
Als participant met partner  130 € incl. BTW

Werkuren 10u tot 17u

Info en inschrijving Antwerpen
Ria Verlinden      
info@The7thC.be   
+32 475 31 72 80

Locatie Antwerpen
Biodynamische Bakkerij Lapin
Mechelsesteenweg 72
2018 Antwerpen

Info en inschrijving Amsterdam
Madeleine Maurick
info@gestaltpraktijkamsterdam.nl
+31 612 93 01 24

Locatie Amsterdam
Gestaltpraktijk Amsterdam
Lijnbaansgracht 67
1015 Amsterdam
www.gestaltpraktijkamsterdam.nl




