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‘De mens heeft het web
des levens niet geweven,
hij is niet meer dan
een draadje ervan.
Alles wat hij het web aandoet,
doet hij zichzelf aan’

Amerikaans opperhoofd Seattle

De

familie

als

vertrekpunt
Je verbonden weten met diegenen die ons voorgegaan zijn;
Dankbaar zijn voor het goede dat via onze ouders en

Wie het dorp,
waar hij vandaan komt,
niet kent
Zal het dorp,

voorouders naar ons toegekomen is;
Accepteren wat moeilijk en pijnlijk is;
De verantwoordelijkheden kennen die met je eigen
plaats in het systeem verbonden zijn.

waar hij naar toe wil,
niet vinden

Dit alles vormt onze bagage waarmee we de wereld
ingaan, op weg naar onze eigen bestemming.

C h i n e s e s p reuk

Ervaar je die wortels niet of onvoldoende, dan ga je
gehandicapt door het leven en verzand je vaak in
pogingen bij anderen te halen, wat je in jouw
‘systeem’ niet hebt gekregen, niet hebt gevonden of
niet hebt geaccepteerd.

Elk mens maakt deel uit van een familie, waarin ieder
van ons zijn eigen plaats heeft. In het gezin/familie

Familieopstellingen helpen je de juiste plaats in de

liggen je wortels en die kunnen ervaren en erkend

familie te vinden en in te nemen. Familieopstellingen

worden.

helpen je geen vreemde bagage mee te nemen op je

Deel uitmaken van een familie betekent:

verdere levensweg.

Ordening
Ordening houdt in, je plaats weten en deze ook
We staan op de schouders van onze voorouders

innemen, inclusief de verantwoordelijkheden die
met deze plaats in het systeem verbonden zijn. Vaak

Een bundel takken kun je niet breken
A fr i kaa n s e gezeg d e s

nemen we echter een andere plaats in dan die ons
toekomt.

‘Aan ieder familiesysteem

We nemen verantwoordelijkheden op ons die de onze

ligt een oorspronkelijke

niet zijn en raken op deze manier met andere leden

ordening ten grondslag.’

uit het systeem geïdentificeerd en verstrikt. Deze
processen verlopen grotendeels onbewust. Eén van

B ert H e l l i n ger ,

de krachten van de systemische opstellingen is deze
verstrikkingen aan het licht te brengen en de ordening te herstellen.

Bert Hellinger, de grondlegger van de Systemische
Familieopstellingen, benadrukt steeds weer het
belang van de ordening, zowel in families, als ook in
bedrijven, organisaties en verenigingen.

Rituelen
In het systemische werk wordt telkens weer zichtbaar hoe diep de littekens kunnen zijn in zowel de
ziel van het individu als in de ziel van de familie.
Misdaad, oorlogen, scheiding, misbruik, e.a. veroorzaken wonden die dringend om heling vragen.

Een ritueel is een brandpunt in de tijd, waarbij je je

Rituelen vormen een prachtig middel om in contact

concentratie aanwendt om een moment te creëren dat

te komen met krachtbronnen die een helende wer-

a.h.w. buiten de lineaire tijd ligt. Rituelen slaan een

king hebben op de cliënt en zijn systeem.

brug tussen de fysieke en niet-fysieke werkelijkheid.

Het voorouderveld neemt hierbij een belangrijke
plaats in.

Daa n va n K am p e n hout

Rituelen zijn in principe altijd levenbevestigend en
worden uitgevoerd zodat het leven voortgang kan
vinden.
In die tijdloze ruimte opent zich dan een kanaal
Daa n va n K am p e n hout

waarmee we met een groter geheel in verbinding treden en waarin we vooral de voorouders uitnodigen
en vragen om hun bijdrage aan de heling.

Opbouw

van

de

opleiding

De opleiding is opgebouwd uit drie delen. Je schrijft
je in voor alle drie de delen.
1. het basisdeel bestaat uit 6 lesblokken van elk 3

2. Een vervolgdeel van 4 lesblokken van telkens 2

dagen; elk lesblok bestaat uit 1 of meerdere thema’s.

dagen met verdiepingsthema’s. Deze zijn:

Elk van deze thema’s kent een theoretische onder-

-- ziel en zielendelen

bouwing, een systemische benadering via opstellin-

-- ziekte en gezondheid

gen en een verdieping via passende rituelen.

-- overdracht en tegenoverdracht (projecties)

Thema’s die in de basis aan de orde komen:

-- werken in de privépraktijk

-- Hiërarchieën in een systeem en de gevolgen wanneer

-- verslaving

deze niet gerespecteerd worden
-- De plaats in het gezin en in het familiesysteem

-- 1 oefendag in het begeleiden van opstellingen
maakt deel uit van deze fase

-- De techniek van het opstellen – waarnemen – interventies
-- Voorouders – Inleiding Rituelen
-- Geen plaats in het systeem – Geheimen – Schuld en
onschuld

3. Supervisie. De opleiding wordt afgesloten met
het onder supervisie begeleiden van een cliënt.

-- Loyaliteit en verstrikking

Het met goed gevolg afleggen van dit deel leidt tot het

-- De kracht van de taal: het formuleren van teksten met

diploma van de opleiding.

een transformerend karakter.

Kenmerken

Didactische werkvormen

De opleiding draagt de volgende kenmerken:

-- Frontaal onderricht

-- een gedegen theoretische basis

-- Waarnemingsoefeningen

-- werken met opstellingen en rituelen

-- Familieopstellingen

-- het werken met het wiel van de 4 richtingen is

-- Werken met rituelen

onderdeel van het programma

-- Werken met het wiel van de 4 richtingen

-- de didactiek is vooral gericht op zelfwerkzaamheid

-- Thuisopdrachten

-- werken met families, relaties, ziekte en gezond-

-- Werken in subgroepen

heid, e.a.

-- Opstellen met objecten

-- de mogelijkheid om met persoonlijke thema's te
Het begeleiden van opstellingen is boeiend, maar

werken
-- de mogelijkheid voor het inbrengen van cliënten

ook verantwoordelijk werk. Binnen de opleiding
wordt daarom, naast kennisoverdracht en praktisch
werken, ook voldoende aandacht besteed aan de
interactie tussen therapeut en cliënt.

Data

en

lestijden

De eerste dag van elke leseenheid begint om 10 uur

In de avonden van elke leseenheid werken we 1 à 1,5

en de daarop volgende dagen beginnen we om 09.30

uur. Uiterlijk 21.00 wordt afgerond.

uur. Op de laatste dag van elke leseenheid eindigen

De

we zo rond 16.00 uur.

www.harriedekruijff.nl onder ‘Opleiding’.

data

zijn

te

vinden

op

de

website

Locatie
Alle onderwijsblokken worden gegeven in het prachtig gelegen Centrum ‘Helios’,
Badhuisweg 3 in Heerde, net onder Zwolle.
Helios beschikt over voldoende overnachtinggelegenheid. Je slaapt alleen of deelt een kamer met
een medestudent.
Meer informatie over dit centrum vind je onder
http://www.helioscentrum.nl.

Aanmelding
Aanmelding geschiedt door het insturen van het
aanmeldingsformulier. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een schrijven, waarin je je motivatie vermeldt om deze opleiding te willen volgen.
Hierna wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Op basis van de motivatiebrief
en het kennismakingsgesprek vindt al dan niet toelating plaats. Direct na het kennismakingsgesprek krijg
je hierover uitsluitsel.

Kosten en wijze van betaling

Verblijfskosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 3.250,- en

De verblijfskosten in Centrum Helios bedragen 190 euro

hierover is geen btw verschuldigd*. Dit bedrag is

voor de 6 leseenheden van 3 dagen.

inclusief uitgebreid lesmateriaal.

Dit bedrag is all in.

Bij dit bedrag zijn de verblijfskosten niet inbegrepen.

De verblijfskosten voor de 5 leseenheden van 2 dagen
zijn variabel, omdat een aantal leseenheden door de week
plaatsvinden en een aantal in het weekend.

De opleidingskosten kunnen op de volgende wijzen

Deze kosten zijn terug te vinden op de website onder

voldaan worden:

Opleiding/Kosten.

1. Betaling van het hele bedrag ineens
2. Betaling in twee termijnen

Annulering

3. Maandelijkse betalingen
Op het aanmeldingsformulier kun je je keuze kenbaar

Bij annulering tot één maand voor aanvang van de

maken.

opleiding worden € 250,- annuleringskosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen één maand voor aanvang van
de opleiding worden € 1.000,- in rekening gebracht.

* De opleiding is opgenomen in het Centraal Register Kort
BeroepsOnderwijs, waardoor over de opleidingskosten geen btw
betaald wordt. Wel over de verblijfskosten.

Bij terugtrekking tijdens de opleiding is men het
hele opleidingsbedrag verschuldigd.

H a r r i e de Kruijff

M a r y ck e de Gr oot

Karin Balvers de Meulmeester

Geboren

1950.

Geboren in 1975, deed een heel aan-

"Mens ken Uzelf in waarachtige verhou-

aan

tal studies, opleidingen en cursussen

ding" (uit het orakel van Delphi)

Pedagogische

in

Studeerde
de

die haar uiteindelijk, via de bedrijfs-

Geboren in 1957 en tot nu toe heb ik een

Academie en daarna

wereld, brachten waar ze nu is.

aantal studies, opleidingen en meerdere

Natuurgeneeskunde

De

cursussen gedaan in verschillende richtin-

en Chinese Geneeskunde. Als docent aan

bij Harrie de Kruijff, de twee-jarige

gen en daarin ook vaak

verschillende Academies in binnen- en

opleiding Stervensbegeleiding, en

les/leiding gegeven …

buitenland verbonden geweest. Volgde

diverse

trainingen

dit en ervaringen uit

in München 2 opleidingen tot familieop-

bij Daan van Kampenhout vormen de

het leven hebben mij

steller en vervolgens de Sjamanic Training

basis van haar huidige werk. Marycke

gevormd tot wie ik op

en de tweejarige Training voor Systemic

werkt in haar praktijk met familieop-

dit moment ben.

Ritual (SRT®) bij Daan van Kampenhout.

stellingen, rituelen en Sjamanistische

Mijn hart ligt bij het begeleiden van

Harrie de Kruijff leidt op dit moment semi-

werkvormen. Ze begeleidt in haar

mensen en hun Ziel/essentie middels oa

nars in Familieopstellingen en Rituelen,

praktijk

voorname-

massage, energetische healing, medi-

geeft cursussen en is docent aan zijn

lijk stervenden en

tatievormen, sjamanistische vormen en

eigen opleiding. Met zijn vrouw Angelika

de levenden om hen

familie opstellingen .

Gürtler richtte hij ‘Liefde Leven’ op, waarin

heen. De liefde en

Daarnaast laat ik graag mensen in hun

de man-vrouw relatie centraal staat. De

de

zijn

eigen ‘voetlicht’ , hun eigen ‘kracht’ staan

Australische spirituele leraar Barry Long is

haar grootste inspri-

door te delen en er te Zijn…..daarbij zijn

voor hem een bron van inspiratie op zijn

ratiebron.....

de bovenstaande woorden van het orakel

levensweg

opleiding

familieopstellingen

Sjamanistische

waarheid

van Delphi belangrijk.
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