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Buiten bij Opstellingslocatie Haaren

Ongeveer eens in de drie maanden schrijf ik een uitgebreide nieuwsbrief, soms zelfs een beetje
te lang om te lezen..
Maar hierbij juist een kort overzicht van de activiteiten in mei.
Ik ben heel blij dat ik al een aantal jaar samenwerk met mijn collega Josselien van Grootel voor
de opstellingenmiddagen in Veldhoven en Nijmegen.
Sindskort ben ik ook gaan samenwerken met nog zo'n fijne collega: Astrid Bekkers in Haaren
(nabij Tilburg en Den Bosch) waardoor er extra mogelijkheden zijn ontstaan voor
groepsopstellingen en een groeizame groep.
En daarnaast verzorg ik met liefde en plezier oplaadmomenten, individuele trajecten en
individuele of partneropstellingen.
Graag deel ik het aanbod hieronder.
Mocht je het gevoel hebben 'daar wil ik wel bij zijn', voel je van harte welkom.
Hartelijke groet,
Frida
Opstellingenhuis
Om thuis te komen bij jezelf
en op je plek in het grotere geheel
www.fridaderksema.nl

14 mei - Opstellingenmiddag - Veldhoven
Zaterdag 14 mei 2022
Veldhoven nabij Eindhoven
13:15 - 17 uur (inloop vanaf 13 uur)
In samenwerking met Josselien van Grootel
Een middag waarin we twee opstellingen doen voor de
vraagstellers. Vraagstellers brengen een persoonlijk
thema in en de andere deelnemers doen mee in de
opstellingen als representant.
Als representant sta je, als het ware, even in de
schoenen van een ander. Het verruimt je perspectief
en het maakt je vrijer van oordelen.
We werken hierbij met het zogeheten 'wetende veld' Als we hierin werken komt informatie vrij
die laat zien waar in het opgestelde tafereel het Leven stroomt en waar het nog kan gaan
stromen.
Meer info Opstellingenmiddag

Contact & Aanmelden

24 mei - Start Groeizame groep - Haaren
Dinsdag 24 mei 2022
Haaren nabij Tilburg en Den Bosch
9:30 uur tot 13 uur (inloop vanaf 09:15 uur)
In samenwerking met Astrid Bekkers
Je bent al wat bekend met systemisch werk en je bent
benieuwd naar meer.
Je weet hoe groeizaam het is om op te stellen en te
representeren, en wat het brengt in je persoonlijke
ontwikkeling.En het lijkt je fijn om dit in een kleine
groep verder uit te diepen aan de hand van
systemische oefeningen en verdiepende opstellingen.
We komen voor de zomervakantie drie keer bij elkaar met dezelfde groep op de
dinsdagochtenden: 24 mei, 21 juni & 19 juli 2022.
Meer info Groeizame Groep

Contact & Aanmelden

27 mei - Oplaadmoment - Veldhoven
Vrijdag 27 mei 2022
Veldhoven nabij Eindhoven
19:30 uur tot 21:45 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
Een moment voor jezelf:
om op te laden,
om tot rust te komen
en om dichterbij jezelf te zijn.

Meer info Oplaadmoment

Contact & Aanmelden

29 mei - Opstellingenmiddag - Haaren
Zondag 29 mei 2022
Haaren nabij Tilburg en Den Bosch
13:15 - 17 uur (inloop vanaf 13 uur)
In samenwerking met Astrid Bekkers
Een middag waarin we twee opstellingen doen voor de
vraagstellers. Vraagstellers brengen een persoonlijk
thema in en de andere deelnemers doen mee in de
opstellingen als representant.
Een opstelling geeft je inzicht in patronen die normaal
gesproken verborgen blijven omdat ze zich in ons
onderbewuste bevinden. Het kan een begin van een beweging zijn om weer meer je eigen pad
te bewandelen.
Van harte welkom als vraagsteller of als representant om deel te nemen aan deze
opstellingenmiddag.
Meer info Opstellingenmiddag

Contact & Aanmelden

Verder in mei - individuele opstelling of
partneropstelling - Veldhoven
Doordeweeks of op zaterdag
zie agenda voor afspreekmogelijkheden
In een 1-op-1 sessie kijken we naar jouw vraag (bv
waar je tegenaanloopt in je
werk/familie/opvoeding/relatie/innerlijke leefwereld).
We stellen het op met behulp van grondankers.
Je kunt ook samen met je partner komen als jullie een
relatievraag hebben.

Meer info Individuele of
Partneropstelling

Contact & Aanmelden

Verder in mei - Individueel traject - Veldhoven
Doordeweeks of op zaterdag
Zie agenda voor afspreekmogelijkheden
Wanneer je voelt dat het tijd is om stil te staan bij waar
je verlangen ligt en je daar een periode wat intensiever
mee bezig wilt zijn.
Bij goed weer kunnen we ook in de fijne tuin van de
praktijkruimte werken.

Meer info Individueel Traject

Contact & Aanmelden

There is freedom waiting for you
in the breezes of the sky
And you ask: What if I fall?
Oh but my darling
What if you fly?
- Erin Hanson

Hartelijke groet,
Frida Derksema
www.fridaderksema.nl
mail@fridaderksema.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u mail@fridaderksema.nl toe aan uw adresboek.

