STILLER DU SPØRGSMÅL FOR
SELV AT BLIVE KLOGERE
- Eller for at hjælpe modparten til at forstå?

Alle kan stille spørgsmål.
At stille spørgsmål der virkelig gør en forskel er en kunst. En af grundantagelserne i den systemiske tænkning er, at alting er forbundet. Viden
om, hvordan ting er forbundne, og hvordan vi kan bruge denne viden,
bliver derfor vigtig.
Siets Bakker og Anette Raaby inviterer dig til fire webinarer, hvor du lærer,
hvordan du får informationer om et system gennem spørgsmål.
Webinar 1:

SPØRGSMÅL SOM VÆRKTØJ
Her bliver du præsenteret for udvalgte spørgsmål, som du kan anvende
direkte i en arbejdsmæssig eller privat kontekst. Du vil få mulighed for
at zoome ud og opdage, hvordan en udfordring eller en konflikt blev
kompliceret, og hvordan en ny bevægelse kan igangsættes.
Webinar 2:

SPØRGSMÅL SOM METODE
Her får du indsigt i strukturen omkring og logikken bag Spørgsmål der
flytter, så du kan udarbejde dine egne spørgsmål. Viden om brug af
spørgsmål som en metode i hverdagen vil også have positiv indflydelse på,
hvordan du lytter, og på hvad der bliver fortalt.
Webinar 3:

SPØRGSMÅL SOM EN MÅDE AT TÆNKE PÅ
Målet er her at bringer dig et skridt videre og gøre dig i stand til at tænke ud over
det at stille spørgsmål. Du vil få indsigt i, hvordan det er muligt at skelne mellem
problemer og symptomer og skabe bevægelse og flow.
Webinar 4:

IMPLEMENTERING
Alt hvad vi har lært bygger vi nu videre på sammen. Med afsæt i
tankegangen bag Spørgsmål der flytter, og de teknikker og værktøjer
du allerede mestrer og bruger i din hverdag bliver du trænet i at implementere
Spørgsmål der flytter

Du skal deltage hvis du:
• Vil lære, hvordan du anvender systemisk viden gennem spørgsmål
ind i en praksiskontekst.
• Vil lære at stille spørgsmål, der udvikler og flytter, og som kan løsne,
hvad der synes fastlåst.
• Vil vide, hvordan du implementerer disse typer af spørgsmål ind i
en arbejdsmæssig og privat kontekst.

center for systemisk opstilling

Tid: (2021)
Mandag d. 18/01KL. 8.30-10.00
Onsdag d. 27/01 KL. 8.30-10.00
Onsdag d. 03/02 KL. 8.30-10.00
Mandag d. 22/02 KL. 8.30-10.00
Pris:
kr. 3.000,00 excl. moms
Inkl. spørgsmålskort
Sted:
Zoom

Generel information
• Inden webinaret modtager du en æske med spørgsmålskort.
• Du vil til hvert webinar få tildelt en opgave, som skal udføres før det næste webinar.
• Alle webinarer vil blive optaget. Optagelserne vil blive stillet til rådighed for deltagere på webinaret.
• Efter deltagelse vil du få adgang til en portal med ‘Spørgsmål der flytter’. Portalen indeholder små
film, spørgsmål klar til brug samt det første kapitel af bogen Spørgsmål der flytter.

Hvem er Siets Bakker
Siets Bakker har over 20 års erfaring som organisationskonsulent og leder.
Siets Bakker er uddannet indenfor familie- og organisationsopstillinger og er i
dag frontløber inden for anvendt systemisk arbejde. Som træner inviterer Siets
Bakker dig til at deltage, eksperimentere og anvende viden og værktøjer.
Læs mere om Siets på: sietsbakker.com

Hvem er Anette Raaby
Anette er uddannet master i systemiske dynamikker, coach, psykoterapeut
og proceskonsulent. Anette er stifter af Kongruens ApS, hvis DNA er at udfolde
potentialer for individer, teams og organisationer. Anette har et særligt øje
for at skabe et godt fundament for udvikling, og så er hun god til at stille
spørgsmål der flytter.
Læs mere om Anette på: kongruens.dk/anette-raaby/

Yderligere information - se spørgsmålderflytter.dk
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