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Praktisch 

• Na iedere spreker is er een kwartiertje 
adempauze voorzien.

• Slides van deze studiedag kan je terug 
vinden via de QR in onze bundel. 

• Over de middag zijn er broodjes voorzien, 
en ruim de tijd om te netwerken. De 
middagpauze wordt muzikaal omlijst door 
Lut en Christine. 

• We starten terug om 13u 45

• Na de studiedag, is er de kans om nog 
deel te nemen aan onze verbindenden
afsluit. Deze wordt ook muzikaal omlijst. 



Wie zijn we 

Cathy Kelly 



The courage to face 
the flames –
herpositioneren in 
het licht van 
intergenerationele
last



Niet doorgewerkte thema’s worden 
doorgegeven naar de volgende generatie. 
• Mens zeer afhankelijke soort

• Kalme brein nodig in emotieregulatie 

• Loyaliteit = biologisch overlevingsmechanisme

• Opgebouwd destructief recht 

• Intergenerationele patronen van gemis en pijn

• Gewaar zijn van de pijn 



Dankbaar om de cirkel te kunnen doorbreken. 
• streven naar ‘graag gezien 

worden’ 

• kiezen als kind niet wie onze 
ouder is

• Kwaadheid gewaar zijn in de 
weg

• Als kind kan je de keuze niet 
maken

• Loyaliteit  



Wat als de balans fundamenteel onfair is, omdat de andere zijde 
geen toegang heeft tot eigen gemis en pijn?

• de ander niet meestapt in de herpositionering

• uit een systeem stappen

• Herstellen van jezelf is de opdracht



Keuze? 

• Keuze om een patroon te doorbreken

• Lange tijd tot besef 

• Kwaadheid omzetten in begrip

• mildheid



Zelfvalidatie

gezonde middenpositie tss
shame en grandiosity

gezonde middenpositie tss
walled off en boundaryless

De herpositionering binnen het systeem van 
vorige generaties gaat hand in hand met de 
herpositionering binnen in jezelf en zodoende 
ook in je huidige volwassen relaties.



Verwerken van trauma gaat over in de spiegel kijken, naar je eigen 
positionering tov anderen, naar de plek die je toebedeelt gekregen 
hebt

• Gewaar zijn van de pijn

• Herstellen

• Herverbinden



Zefvalidatie, het is een uitdaging voor velen

• IK STA HIER EN HEB HET RECHT OM HIER TE STAAN.

• je kindstuk kan troosten 

• volwassen stuk leren vertrouwen

• zelfreflectief vermogen



Vragen?

Cathy Van Gorp
Kelly Vercaigne  


