Zus en Broer dag
Geïnspireerd door een stuk van Ingrid Dykstra willen we graag een dag plannen besteed aan
de speciale band en dynamieken die spelen tussen broers en/of zussen. Deze dag heeft een
sterk onderzoekend karakter.
Onderwerpen die o.a. aan bod komen, zijn:
- Verticale en horizontale lijnen
- Overdracht van ouderbeelden tussen broers/zussen
- Dragen van familie lot
- Overdracht en tegenoverdracht
- Rivaliteit
- Ordening of volgorde
- Dynamieken op de werkvloer
Binnen systemisch werk en vooral in het Maskerwerk ligt de aandacht hoofdzakelijk bij de
verticale lijn, de lijn door de generaties heen. In dit werk kijken we vooral naar antwoorden
op het lot en de dynamieken die vanuit ouders en de generaties daarvoor naar ons
toekomen. Wij besteden dan wel vaak aandacht aan de plaats die in het gezin wordt
ingenomen maar het hoofdaccent ligt vaak bij de verhouding tot vader en moeder en het lot
wat met hen meekomt. Wat we regelmatig wel zien, is dat hoe sterker de verbinding tussen
de broers en zussen onderling is, hoe beter het innemen van de eigen plaats in het geheel
behouden kan worden. Op deze dag willen we ons richten op het versterken van deze
band(en).

Er kunnen diverse dynamieken tussen broers en zussen ontstaan die hun oorsprong weer in
de verticale lijn hebben. We willen graag werken aan de verheldering hiervan en waar
mogelijk het oplossen van een aantal verstrikkingen. Hiervoor gebruiken we zichtbare
verhoudingen tussen broers en zussen als ingang. Een speciale plaats in dit geheel nemen de
kinderen uit 1-kind gezinnen in. Graag willen we onderzoeken wat er gebeurt wanneer er
toch sprake zou zijn van een broer/zus band. We kunnen kijken naar wat de invloed van
overleden kinderen, miskramen is.
De horizontale band komt ook naar voren binnen werksituaties in de verhoudingen met
collega’s op de werkvloer. In de verhouding met leidinggevenden kunnen dynamieken in de
verticale lijn geactiveerd worden. Een leidinggevende kan dan benaderd worden als
bijvoorbeeld een ouder. In de band met collega’s kunnen dynamieken tussen zus-broer een
rol gaan spelen. Ook aan deze fenomenen willen we aandacht besteden.
Praktische informatie:
Wanneer:

Zaterdag 2 april van 9.30 uur tot 16.30 uur

Waar:

Gasterie Dobbelsteyn, Kerkstraat 23 Doenrade

Groepsgrootte:

Minimaal 10 personen, maximaal 25 personen.

Kosten:

125 euro, inclusief koffie/thee/water en lunch

Aanmelden:

opstellingen@Quantum-Leap.nl of
Yvonne: 06 2277 6134; Henk 06 5052 0152

