Systemiska FAMILJEKONSTELLATIONER
- en väg till försoning och personlig utveckling
Höstterminen 2018:
Lördagar 22/9, 20/10 och 17/11
Vill du hitta nya sätt att förhålla dig i dina relationer och till livet?
Ibland kan vi sitta fast i något gammalt, som blockerar och hindrar oss från att ta
nya steg. Det kan t.o.m. vara så, att hindret har sin grund någon annanstans i vårt
familjesystem. Bindningar som finns under ytan påverkar oss mycket mer än vi
tror.
Gamla händelser, som ibland går flera generationer tillbaka, kan ”leva kvar” i
våra liv och styra oss mycket mer än vi kan föreställa oss. Andras ouppklarade
trauman kan trassla till våra liv och nuvarande relationer. Vi kan – utan att veta
om det – vara insnärjda, sitta fast i andras öden och upprepa samma mönster.
Familjekonstellationer kan lösa upp gamla knutar, så att vi på ett djupt plan kan
försonas med det som har varit och hitta nya vägar. Denna metod är utvecklad
av Bert Hellinger och kallas ibland också för ”The Orders of Love”.
Systemiska konstellationer kan också användas inom andra områden, t.ex. olika
delar, ”del-personligheter” inom en själv. Det kan även vara en vägvisare, när
man står inför olika val eller vägskäl i livet.
Familjekonstellationer är ett fint sätt att växa som människa
- ett sätt till personlig utveckling!
Det är ett fredsarbete och man behöver inte ha ett problem för att vara med.
Ledare:
Pille Naeris.
Tid:
Lördagar 9.30 – ca 18.30.
Plats:
Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2, Göteborg.
Kostnad:
Klientplats (=att ställa upp en egen konstellation): kr 1.100:-.
Deltagande representant (= ingen egen konstellation): kr 700:-.
Inkl. moms privatpersoner, exkl. moms företagsbetalande.
Inbetalas till bg 5420-7709 eller pg 102 44 07 – 7, SLOWdown.
Anmälan: Senast 2 veckor innan.
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