
Als je vooruit wilt, maar iets houdt je tegen 

Hoe kom je weer in beweging? 

Workshop Opstellingen 
zichtbaar werken in het onbewuste systeem 

door opstelling van 

 vraag, klacht, probleem of verlangen 

 

Zaterdag 13 april 2019 10.00- 15.30 uur  

 

 

Praktijk van Wissen, 

 in paramedisch centrum Fysiofit Vught 

 

  

Graag geloven we dat we ons leven vorm kunnen geven zoals we dat zelf 

willen. Jammer, want dat is vaak niet zo. We groeien op binnen het systeem 

van ouders en voorouders en dit vormt de belangrijkste basis voor ons 

gedrag. Gedrag dat ervoor zorgt dat het evenwicht binnen het systeem 

gehandhaafd blijft ; een belangrijke voorwaarde om ons te kunnen 

ontwikkelen. Dit gedrag nemen we onbewust mee naar andere systemen 

waar we later deel van uitmaken zoals b.v. ons huidige gezin, relaties en 

werk.  Soms ervaren we dan gevoelens van frustratie waardoor we niet meer 

vrij kunnen functioneren. Iets is uit evenwicht. Opstellingen maken 

zichtbaar ,en dus ons ervan bewust, wat het systeem uit evenwicht heeft 

gebracht. Het laat zien wat ons onder de oppervlakte drijft en kunnen 

antwoord geven op vragen zoals: 

 

* Ik kan mijn eigen plek niet vinden en innemen, waarom? 

* Ik ervaar besluiteloosheid, verdriet of neerslachtigheid en ik weet niet 

waardoor? 

* Ik voel me vaak eenzaam en mis verbinding met andere mensen, waarom? 

* In relaties loopt het niet zoals ik graag zou willen, hoe kan dat? 

* Ik heb een lichamelijke klacht met onbekende oorzaak, waar komt dat 

vandaan? 

* Er is een verlangen ; ik mis iets in mijn leven. 

 

Deelname is mogelijk als representant (je staat voor iemand of  iets  in de 

opstelling en neemt waar wat dat met je doet en je geeft dit aan) of als 

opsteller (jouw vraag,  klacht, probleem of verlangen wordt opgesteld).   

Datum:   Zaterdag 13 april 2019 

Tijdstip:   Inloop met koffie/thee 09.30 uur,  

   Programma 10.00 -  15.30 inclusief lunch. 

Locatie:   Praktijk Van Wissen in paramedisch centrum   

   Fysiofit, Industrieweg 26A- 5262 GJ Vught 

Parkeren:  Links van het gebouw inrit naar parkeerplaats   

   en ingang 

Station:   Loopafstand circa 15 minuten 

Kosten:   € 90,00 voor opstelling € 20,00 als representant 

Informatie / Peet van Wissen, Praktijk Van Wissen  

Aanmelding praktijkvanwissen.nl/  06-54301538 

 

 

 


