PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
FAMILIEOPSTELLINGEN
Ieder mens is door de bloedband
gebonden in het eigen
familiesysteem. Deze band is van
diepgaande invloed, ook al ervaar je
dat niet bewust.
In elke familiegeschiedenis zijn er
mensen geweest die getroﬀen zijn
door omstandigheden die té moeilijk
waren om te verwerken. Het
onverwerkte zal, vanuit het
familieonbewuste, opduiken in de
levens van mensen in latere
genera%es. Iemand is dan belast met
een onbegrijpelijke taak, een zwaar
lot of een ziekte. Opstellingen
brengen dergelijke ‘verstrikkingen’
aan het licht en helpen bij het
integreren van het onbewuste. Dit
geeX helderheid en nieuwe ruimte.
Heb je een vraag waar je mee zit? Leg
deze dan in een veilige sfeer voor
aan het wetende veld.

filosoof
begeleider bij
levensvragen

Prak%jk voor individuele, rela%e-en
groepsbegeleiding sinds 1990,
vanaf 1997 student aan de
Ridhwan Levensschool én
begeleider van familieopstellingen;
opleider sinds 2000.
Mijn innerlijke pad en
professionele ervaring gaan hand
in hand. Door decennialange
intensieve beoefening en
werkervaring kan ik persoonlijke
levensvragen diepgaand
begeleiden en professionals
vakkundig trainen.

Waar het leven barsten vertoont,
kan licht naar binnen schijnen
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Graag verwelkom ik je bij de
workshops, de beroepstrainingen
en/of in mijn prak%jk.
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Wanneer je in je werksituaAe
opmerkt dat een vraagstuk gebaat
zou zijn bij een opstelling, kun je je
cliënt of coachee verwijzen naar een
workshop. Dat is een grote stap.
Liever wil je dóórpakken en in de
ﬂow van het moment het
onderliggende krachtenveld
open leggen.
Het is goed mogelijk om zónder
groep toch de verhelderende
werking van een opstelling te kunnen
aanbieden.
Door deelname aan de leergang raak
je vertrouwd met een omvaCende
systemische visie, die van toepassing
is op families, organisaAes en op vele
andere systemen.
Je leert vaardigheden en technieken
hanteren om zelf 1-op-1 opstellingen
te maken. Je werk wordt spannend,
eﬀecIef en diepgaand.

Je staat vast wel eens voor een
dilemma. Er zijn dan verschillende
delen in je met elk hun eigen
gevoelens en argumenten én er is
een 'ik' die moet kiezen. Maar hoe
vrij ben je om te kiezen? Sommige
subpersonen, b.v. de perfecAonist,
de pusher en de criAcus, zijn de baas.
Zij kunnen je uitpuCen, maar
proberen je in feite te beschermen.

Je leven is een reis. Je bent al een Ajd
onderweg, stap voor stap vind je
richAng en bestemming. De
Verdieping, een doorgaande groep,
biedt je reisgenoten, toegewijd aan
hun persoonlijke en spirituele
ontwikkeling. Professionals, die ervan
uitgaan dat hun eigen pad de basis
vormt voor hun werk als begeleider
van anderen.

Bij Voice Dialogue ga je rechtstreeks
met je subpersonen in gesprek en
leer je hun reden van bestaan
kennen. Dit helpt je om de
verhoudingen te herzien. Je zit zelf
weer aan het stuur - op de juiste
momenten verantwoordelijk, maar
ook eens onbekommerd; niet vooral
werken, maar ook (leren) spelen.

Als 'reisleider' navigeer ik de groep
langs persoonlijke en beroepsmaAge
thema’s van de deelnemers. M.b.v.
opstellingen, meditaAeoefeningen,
Voice Dialogue en andere
instrumenten verdiepen we onze
gevoeligheid voor het innerlijk
kompas. Sluit je aan bij deze groep
die een solide en inspirerende
bedding vormt.

www.ellytebrake.nl

035 6921510

Deze methode is verrassend en
ontroerend, makkelijk te leren en
meteen zelf toe te passen in je werk.

Deelname na intake. Er is ook plaats
voor enkele niet-professionals.

ellytebrake.info@gmail.com

