Dagworkshop ‘Opstellingen van het Verlangen’ 21 november 2020
Op zaterdag 21 november nodigen we je/jullie uit voor een
workshop (FAMILIE-)OPSTELLINGEN VAN HET VERLANGEN begeleid door Wilma te Paske.
Wilma is van origine maatschappelijk werker en heeft daarnaast allerlei andere
opleidingen en workshops op therapeutisch en spiritueel gebied gevolgd.
Meer informatie over Wilma: https://www.wilmatepaske.nl/
Werkwijze:
Familieleden en ook steeds vaker innerlijke delen van jezelf worden letterlijk in de
ruimte opgesteld. De cliënt kiest daarbij mensen uit de groep als vervangers voor
vader, moeder, broers en zusters enz., maar ook bijvoorbeeld “de kerk” of “je eigen
diepste verlangen” , “het trauma”: door middel van deze representanten kunnen emoties
voelbaar worden en komen energieën vrij, die de verstorende patronen zichtbaar maken.
Van hieruit kan – vaak op ceremoniële en symbolische wijze - het natuurlijk evenwicht
hersteld worden en voel je je weer verbonden, zodat de liefde weer kan stromen.
Wilma werkt steeds meer vanuit de visie van Prof. Dr Franz Ruppert, waarbij de focus
ligt op het herstellen van de eigen autonomie.
https://www.franz-ruppert.de/index.php/de/
Zie ook de bijlage: achtergrondinformatie over systemisch werk.
We gaan ervan uit, dat een ieder die komt, geen coronaklachten heeft en - net als
anders - op eigen verantwoordelijkheid deelneemt.
Er zo’n 4 a 5 opstellingen mogelijk op deze dag. Je kunt kiezen of je een eigen thema
wilt inbrengen of als representant wilt deelnemen. Een representant te zijn in de
opstelling van iemand anders, of toeschouwer te zijn bij andermans opstelling, is
leerzaam en indrukwekkend vaak ook voor je eigen situatie.
Waar en wanneer:
Centrum Indianenverhalen : Brinkeweg 28 a Winterswijk- Miste
Zaterdag 21 november van 10.00 uur tot +/- 18.00 uur. Welkom vanaf 9.30 uur.
Routebeschrijving volgt na aanmelding.
Investering:
Eigen opstelling
Representant

: € 140 p.p.
: € 70 p.p.

Dit alles inclusief luxe biologische lunch, koffie en thee e.d.
Aanmelding:
Via het inschrijvingsformulier, graag zo spoedig mogelijk .
De organisatie is in handen van Josien Krosenbrink.
Tel: 0543-565540 of e-mail: info@centrumindianenverhalen.nl
(zie volgend blad)

De workshop kan plaatsvinden indien voldoende deelnemers zich opgeven.
Je inschrijving is definitief na aanbetaling van € 25,- op rekening:
NL32 TRIO 0198 1397 13 (BIC : TRIONL2U) t.n.v. Centrum Indianenverhalen.
Het restbedrag dient 1 week tevoren bijgeschreven te zijn.
Je mag ook in een keer je bijdrage overmaken
Indien de workshop onzerzijds geen doorgang kan vinden krijg je het geld volledig terug.
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