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Heb jij er aanleg voor om

Wil je leren hoe je familie-

als coach, therapeut of

opstellingen in een één op

begeleider met opstellingen

één setting kunt toepassen?

op tafel te werken en zo

Dan is deze driedaagse
Masterclass Familieopstellingen

• razendsnel te zien welke

op tafel geschikt voor jou.

opstellingen zinvol zijn voor
je cliënt;

Want hoe werk je zonder

• interventies in je vingers

representanten? En wat zijn

te krijgen die leiden tot

de voordelen daarvan? In

diepgaande transformaties.

deze Masterclass leer je welke
interventies het beste passen

In deze Masterclass

in welke situatie. Je krijgt

Familieopstellingen op tafel

nauwkeurige feedback op de

leer je in drie lesdagen, met

opstellingen die jij begeleidt.

steeds een maand er tussen,
belangrijke systemische

Je oefent opstellingen, waarbij

opstellingen.

jij als begeleider het voortouw
neemt om de orde in het systeem

Je gaat werken met het

te herstellen. Daardoor ervaart de

herstellen van de orde,

cliënt weer autonomie en kan op

het herstellen van de balans

een gezonde manier verbindingen

tussen geven en nemen,

met anderen aangaan.

inclusie en rouw.
Je leert: Waarnemen waar en
Je kunt meerdere

hoe je cliënt verstrikt zit in zijn/haar

momenten per jaar starten.

systeem van herkomst. Leiding

Alle informatie vind je op

nemen over het proces en kiezen

www.beeldkracht.eu.

voor de interventie met het meeste
effect. Manieren om je cliënt te

ti e
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stimuleren tot het maken van de
gewenste helende bewegingen.

Hoe werken familieopstellingen op tafel?
Bij tafelopstellingen heb jij als begeleider een sturende rol. Met gebruik van
poppetjes en helende zinnen help je om de orde te herstellen. Zo krijgt ieder
zijn plek en gaat de lastenverdeling in het systeem beter kloppen. Je schept met
tafelopstellingen ruimte voor jouw cliënt om uit oude patronen te stappen.

Over Beeldkracht ®
Docente Caroline Franssen
ontwikkelde de Beeldkracht®methodiek om verstand, gevoel,
energie en actie bij elkaar te
brengen. Na een loopbaan als
journaliste en juriste werkt zij nu
twintig jaar met opstellingen op
tafel. Caroline leert coaches en
therapeuten om doeltreﬀend te
werken. Ze is direct, analytisch en
gaat haarﬁjn tot de kern waardoor
je een enorme sprong maakt in je
professionaliteit. In 2018 verscheen
haar boek Beeldkracht.

Meer weten?
Voor data, prijzen en meer

Met familieopstellingen op

informatie over de Masterclass,

tafel kun je als begeleider

de Opleiding Slim en effectief

ook in één op één sessies

coachen met Beeldkracht® en voor

belangrijke helende

bestellen van het boek Beeldkracht,

bewegingen bij je cliënt

kijk je op de website.

in gang zetten.
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