Basblock i Familjekonstellationer – Hösten 2020
6 dagar
Två moduler x 3 dagar fördelat på två orter, med första modulen i Stockholm, och andra i Göteborg
Datum modul 1, Stockholm: 11-13 sept
Ledare Stockholm: Charlotte Palmgren

Datum modul 2, Göteborg: 23-25 okt
Ledare Göteborg: Pille Naeris

Deltagarna får lära sig grunderna i metoden samt praktisera innehållet i övningar i
smågrupper. Konstellationer med ledaren i storgrupp, där meningen är att man tar upp
egna frågeställningar. Dessa 6 dagar kan du gå för din egna personliga utveckling och
kursen är öppen för alla. Den är också
första delen i den längre fortbildningen och är då obligatorisk om du sen vill gå vidare till
fördjupningen.
Arbetsmaterial:
Kompendium och boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!”

Modul 1 (3 dagar)
Fenomenologiskt förhållningssätt
Medvetandefältet i konstellationer
och ställföreträdande representation
Familjesystemets omfattning
Kärlekens ordningar och samvetets
betydelse
Balansen mellan givande och tagande

Övrigt & Priser
Huvudledare och pedagogiskt ansvarig är
Charlotte Palmgren. Övriga ledare: Pille Naeris.
Basblocket förläggs till fredagar kl. 13.00-19.00,
lördagar 9.30-18.00 och söndagar 09.30-16.30.

Modul 2 (3 dagar)
Relationen föräldrar – barn
Relationen mellan par
Familjekarta
Dolda dynamiker som leder till
insnärjdhet och identifikation
Vägen till lösning ur insnärjdhet
och identifikation

Basblock 6 dagar (modul 1-2)
SEK 10.000 kr (+ moms 2.500 kr för enskilda
firmor och andra företag).
Kostnad för bok SEK150 tillkommer.

Antalet platser är begränsat till 20. Vid färre än 12 deltagare kan vi behöva ställa in.
Avbokningsregler: 0-30 dagar före kursstart
betalas 100% av kursavgiften.
31-60 dagar före betalas 50% av kursavg.
Tidigare än 60 dagar före, eller vid sjukdom
med läkarintyg, betalas endast avbokningsavgift 750 kr.
Möjlighet 2 delbetalningar vid behov.

Boka-tidigt-rabatt till 1 juni!
Se till att skicka in din anmälan före 1
juni så får du 1000 kr rabatt.
Anm. till: Anna Walldvik, anna.waldvik@midroc.se
Frågor om fortbildningens innehåll till
Charlotte Palmgren, info@siffok.se

Våra utbildare
Charlotte Palmgren,
pedagogisk ledare för fortbildningarna, Dipl. Psykosyntesterapeut (PsA
1994) och systemisk terapeut i Familjekonstellationer. Hon är
grundare av f.d. Svenska Hellinger Institutet (2001) och har sedan
1997 fortbildat sig hos ett flertal erkända konstellationsledare
förutom Bert Hellinger, som hon också bjöd in till Stockholm 2001 och
2002. Charlotte har integrerat systemiska konstellationer i sitt arbete
med klienter och har 20 års erfarenhet av att leda workshops, kurser
och utbildningar i systemiska Familjekonstellationer både i Sverige
och utomlands. Hon är erkänd systemisk konstellationsledare
i DGfS (Deutsche Gemeinschaft für Systemaufstellungen) och medlem
av ISCA (International Systemic Constellations Association).
Charlotte är författare till böckerna ”Om du visste hur mycket jag älskar dig! ” Kärlekens kraft i
familjerelationer. En bok om Bert Hellingers Familjekonstellationer(2007) och ”Under ytan - berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv” (2014) samt har översatt tolv artiklar av erkända konstellationsledare sammanställda i häftet ”Systemuppställningar. Familjer och
andra sociala system” (2012).

Pille Naeris
Pille Naeris är socionom, rosenterapeut och psykosynteskonsult med
lång erfarenhet av arbete med såväl enskilda individer som grupper
Hon kom första gången i kontakt med familjekonstellationer 1995,
utbildade sig hos Dr Albrecht Mahr och har sedan dess kontinuerligt
fortbildat sig hos erkända lärare inom området. Pille har varit
konstellationsledare sedan år 2002 och är sedan år 2013 också utbildningslärare.
Pille leder workshops och kurser i systemiska konstellationer i Göteborgsområdet och södra Sverige, och har även haft workshop i
USA. Hon medlem i ISCA (International Systemic Constellations Association).

Svenska Institutet för Familje- och OrganisationsKonstellationer
Sångvägen 2B
177 36 Järfälla

www.siffok.se

info@siffok.se
Org.nr. 4702050249

