
 

 

 

 
FAMILIE & INNERLIJK KIND OPSTELLING 

& HELENDE MEDITATIE 
 

Deze training wordt gegeven door Coaching Dichterbij je IK - Sarah Grosman 
 

Zondag 18 oktober 2020 van 09:30-13:00 uur 

Locatie: Ruimte voor Balans, Potsweg 15b, Enschede 
Ticket: €65,- voor een diepe healing - inclusief Ayurvedische thee én versnaperingen 

(normaal gesproken betaal je € 85,- tijdelijke korting € 20,- t/m 20 september) 
 

Veel zit in de genen, zoals karaktereigenschappen, kwaliteiten, de manier hoe je loopt, de stem, wat je 

passies zijn. Maar het kan ook zijn, dat je je heel anders voelt dan je eigen familie, onbegrepen voelt of 

jezelf tegenkomt in het dagelijks leven. Onbewust draag je vaak nog onverwerkte emoties, oude patronen, 

blokkades, trauma's, beschermingsmechanisme van je (voor)ouders. Ook als je ze zelden/niet hebt gezien, 

een goede jeugd hebt gehad of een goede relatie met hen hebt.  

Hierdoor kun je bepaalde stappen in jouw leven niet maken of maakt dat je het leven zwaarder ervaart of 

emoties versterken terwijl het voelt dat het alleen van jou is.  
 

Dit kun je herkennen: 

- In deze tijd voel je veel van anderen en buiten jou 

- Blijf je in een oud patroon vastzitten 

- Angsten, boosheid, alleen voelen 

- Moeite om gevoelens te delen 

- Teveel voor een ander zorgen  

- Snel benauwd krijgen als een ander jou overvraagd  

- Angst voor afwijzing of om te vinden 

- Lichamelijke en emotionele klachten 
 

Je gaat op diep niveau loslaten wat niet van jou is. Je bent geen figurant, maar het gaat echt om jou en 

jouw familiestukken. Tijdens deze opstelling ervaar je de kracht die je bezit, hoe je jezelf kunt helen. 
 

Dit is een unieke helende combinatie met 

• Ademwerk  • Energiewerk  • Bodywork (drukpunten en ontshocking)  • Innerlijk Kind healing 
 

Dit maakt het krachtiger tot een diepe transformatie, zodat de verandering op diep celniveau en 

gevoelsniveau plaatsvindt. Hierdoor kom je systemisch weer op je eigen plek te staan, zodat je niet voor 

hen hoeft te zorgen of hun lasten hoeft te dragen, maar zij als jouw ouders, jou weer energetisch 

(gevoelsmatig innerlijk) steunen, groeit jouw veilige basis en vertrouwen in jou. Hierdoor kan jij de 

familiekarma doorbreken en voel jij je een stuk lichter en vrijer. Deze verandering werkt niet alleen door 

jezelf heen, maar ook in de relatie met je familie en met anderen. 
 

Naast de opstelling ervaar je ook een helende meditatie om weer de eenheid in jezelf op diep niveau te 

ervaren en jezelf lief te hebben waardoor er meer harmonie is. Voel je dat dit precies op het juiste 

moment op jouw pad komt en wil je dit ook ervaren? 
 

Meld je dan snel aan om verzekerd te zijn van een plek: info@dichterbijjeik.nl. 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op. 

Informatie website: https://www.dichterbijjeik.nl/familie-innerlijk-kind-opstelling-diepe-healing/ 
 

* Ondernemersvoordeel: Heb jij een eigen onderneming en wil jij het zakelijk aftrekken? Dan is dat 

mogelijk, excl. BTW. Geef dit even aan per mail 
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