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Begeleid door Wilmy Seykens (GZ-psycholoog) & Jeroen Saris (Energetisch therapeut)



Themadag 
kind & gezin

K
inderen zijn de laatste schakel in de ketting van 

generaties. Nare ervaringen en problemen die in 

eerdere generaties hebben plaatsgevonden (bv. ziekte, 

oorlog en depressie maar ook relatieproblemen van 

eerdere generaties) kunnen bij kinderen onbewust door-

werken en hen uit balans brengen. Dit uit zich bij kinde-

ren vaak in de vorm van gedragsproblemen, psychische 

problemen of fysieke ziekte. Kinderen nemen uit loyali-

teit aan hun systeem problemen over, of zij herhalen in 

hun eigen ( jonge) leven nare of traumatische ervaringen 

van (groot)ouders. Op deze manier komt het diepgewor-

telde verlangen om bij het (familie) systeem te behoren 

naar boven. 

Een opstelling met je gezinsleden kan duidelijkheid 

geven over de (overgenomen) rollen en patronen binnen 

het gezin. Kinderen kunnen middels een opstelling hun 

kant van het verhaal verbeelden en laten zien hoe zíj 

(onbewust) naar de gezinssituatie kijken. Soms kan het 

kind zelfs aangeven wat er zou moeten veranderen om de 

situatie te verbeteren. 

Voor die vragen, die je als ouder/gezin al lang bezighou-

den, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te 

doen, maar waar je op de een of andere manier niet heel 

veel verder mee komt, is een opstellingen een efficiënte 

manier om nieuw inzicht te krijgen en de orde binnen je 

gezin te herstellen.

Tijdens deze dag is er ruimte voor drie opstellingen/ 

gezinnen. Daarnaast is er plek voor 10 representanten. 

Data
za 29 februari 2020

Tijd 
09:30–17:30u.

Kosten 
deelname als gezin: €175,–  
als representant: €100,–

Rittenkaart 
Bij regelmatige deelname  
bestaat de mogelijkheid 
om voor een gereduceerd 
tarief deel te nemen met een 
5-rittenkaart á €200,– 

Lokatie
Sarvata 
Schependomlaan 17e 
6542 RL Nijmegen 

Aanmelden/informatie
praktijk@wilmyseykens.nl  
jssaris@gmail.com 

www.wilmyseykens.nl
www.energetisch.info
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