Door naar de energie van de familie te zien
en ervaren en van jezelf word je echt bewust
om het roer om te gooien en oude patronen door te breken!

Bij Wilma zijn, is je in vertrouwde handen bevinden.
Met welke mensen je ook bij haar (een) (sessie)s meemaakt.
Deze, niet altijd gemakkelijke, stappen, geven je vertrouwen,
ruimte en het gevoel “ Er toe te doen”!

In een opstelling geef je onder deskundige begeleiding getraumatiseerde delen
van jezelf een stem. Je gaat hierdoor begrijpen hoe je jezelf nog steeds
beschermt tegen ondraaglijke pijn uit het verleden, maar ook hoe je jezelf
daardoor beperkt. De opstelling toont hoe je je aandacht kunt verleggen van
het voorkomen van die pijn naar 'heel zijn': het in vrijheid genieten van het
prachtige mens dat je bent, met al zijn facetten.

Het is een confrontatie met jezelf en je verleden.
Je ziet heel duidelijk wat je hebt meegekregen vanuit
je genen en waaraan je moet werken om op een
acceptabele manier verder te kunnen met je leven.

Door je techniek van vragen weet je heel snel bij de kern van het
probleem te komen. Door het vraagstuk op te stellen kan je zelf het
probleem voelen en ervaren.( het geef je een kijk op de situatie) Als
buitenstaander in een opstelling kan je met iemand meekijken en zie
je soms heel duidelijk waar het probleem ligt, en in sommige gevallen
gaat het ook over jouw verlangen. Deze opstellingen geef je veel
inzicht in oude vaak pijnlijke patronen. Het schudt je wakker en
maakt veel in je los.

Door de individualisering zijn wij als het ware vergeten dat er veel energie in
jezelf gekoppeld is aan de familiecultuur waar je uitkomt.
Hierin kunnen obstakels liggen om jouw eigen individuele wens vorm te geven.
Met familieopstellingen kun je dit helder krijgen.

Door naar de energie van de familie te zien en ervaren en
van jezelf word je echt bewust om het roer om te gooien en
oude patronen door te breken!

Uitdiepen en inzicht geven in eigen denkpatronen
vanuit met name het verleden.

In het werken met opstellingen breng je op een eenduidige,
fysieke en beeldende manier tot uiting wat er op onbewust
(en energetisch) niveau speelt op individueel niveau en
of binnen een groep mensen. Een krachtige werkvorm
ie bewustzijns-verhogend werkt en duurzame veranderingen

kan teweegbrengen.

Familieopstellingen en/of Opstellingen van het Verlangen zijn een
bijzondere manier om contact te maken met de energieën van het
gezin van herkomst, als wel met jouw eigen diepste Verlangen.
Middels deze krachtige methode worden verborgen en vaak
onverwerkte trauma's uit het verleden van de eigen (voor)ouders
zichtbaar en voelbaar, waardoor de betrokkene meer zicht krijgt op
zijn/haar eigen (vaak onbewust traumatische) pijn en
onlustgevoelens. Hierdoor kunnen deze alsnog geheeld worden...

De opstelling heeft meer rust gebracht en bewustwording van waar ik sta
naar mijn moeder toe, want daar ging het om, maar ik merk ook naar mijn
kinderen. Dat is af en toe lastig om gepaste afstand te nemen want
uiteindelijk hebben hun ook hun leven, net als ik.

