
(Familie)opstellingen
Een (familie)opstelling laat zien hoe jij verschillend 
reageert op verschillende mensen. We zijn allemaal 
met elkaar verbonden; reageert de één, dan reageert 
ook de ander. Als in een spinnenweb: beweeg één 
draadje en de rest van het web beweegt. Gaat er een 
draad stuk, dan wordt deze gerepareerd en ontstaat 
er een ander patroon. Zo werkt het ook in de groepen 
waarvan wij deel uitmaken. Valt er bijvoorbeeld 
iemand weg, dan neemt iemand anders die plek in. 
We zijn allemaal verbonden; bewust en onbewust. 

Iedereen doet wat met je
Je reageert op de ene persoon anders dan op 
de andere. Het kan zijn dat je je krachtig voelt 
wanneer je samen bent met je oudere zus en dat 
je juist onzeker wordt bij een bepaalde collega. Een 
opstelling laat de onbewuste lijntjes tussen mensen 
zien. Lijntjes, die ons gedrag beïnvloeden.

Hoe gaat een opstelling?
Een opstelling kunnen we doen met anderen, 
die tijdens de opstelling jouw familie of team 
representeren. Het kan ook met voorwerpen. 
Met een opstelling bereik je in mijn ogen meer dan 
met vele gesprekken.

voor praktische én spirituele raad

Agenda

8 oktober 2016
(Familie)
opstellingendag

19 oktober 2016
Ontdekkingsavond

10 december 2016
(Familie)
opstellingendag

21 december 2016
Ontdekkingsavond

11 februari 2017
(Familie)
opstellingendag

15 maart 2017
Ontdekkingsavond
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Wat is jouw thema?
Een (familie)opstelling geeft je inzicht in een 
antwoord op jouw vraag of thema. Heb jij een vraag 
waar je eens op een andere manier naar wilt kijken? 
Kom dan langs om te ervaren hoeveel een opstelling 
jou kan brengen!

Ontdekkingsavonden
Dit zijn avonden, waarop we in een kleine groep, aan 
de hand van een thema ontdekken, voelen en kijken, 
hoe een bepaald thema voor jou is. Bijvoorbeeld een 
thema als loslaten, hoe doe je dat? En kiezen tussen 
hoofd en hart. Wat doe jij? En hoe voelt het als je de 
keuze maakt. Op www.yvonnearnst.nl lees je hier 
meer over.

Praktische informatie
Een ontdekkingsavond begint om 20.00 uur en duurt 
tot ongeveer 22.00 uur. Een (familie)opstellingendag 
begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Locatie
De avonden en dagen worden gehouden in mijn 
woon- en praktijkruimte aan de Hoofdstraat 97 in 
Beerta (tenzij anders vermeld).

Kosten
Deelnemen aan een ontdekkingsavond kost 15 euro, 
inclusief koffie of thee en lekkers. Deelnemen aan 
een (familie)opstellingendag kost 50 euro zonder 
thema of 75 euro met thema, inclusief koffie, thee en 
een lunch.

Coaching 
Wanneer je met jouw vraag bij mij komt, dan kijken 
we samen naar jouw vraag en werken met wat er is 
en wat het beste bij jou en jouw vraag past.
Dat kan zijn een 1-op-1-opstelling, een spiertest 
(Touch for health), een bloesemremedie en nog veel 
meer. Een coachsessie of bijvoorbeeld een 1-op-1 
(familie)opstelling kost 75 euro. 


