Program
Fördjupning Systemiska (Familje-)Konstellationer
ht 2022 – vt 2023
Fördjupningen är avsedd för deltagare som gått Basblock, 6 dgr, eller motsvarande. Den vänder sig främst till
professionella som önskar använda konstellationer i sitt arbete. Kursen omfattar totalt 13 dagar.
För att erhålla diplom som konstellatör förutsätts att man arbetar inom ett människovårdande yrke (kursintyg
för övriga) har minst 90% närvaro samt att man har deltagit i minst tre workshops. Intervju inför antagande till
fördjupningskursen för att bedöma lämplighet och mognad.
I kursen arbetar deltagarna med att fördjupa och själva använda sina kunskaper i mindre och större grupper
under vägledning. Deltagarna förväntas bilda övningsgrupp under utbildningstiden (Peer-group).
Arbetsmaterial: Kompendium. Böckerna ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!”, ”Under ytan” (C. Palmgren)
samt häftet ”Systemuppställningar. Familjer och andra sociala system.”
Kursledare: Charlotte Palmgren och Pille Naeris
Modul 1 (2 dgr)
- Primära, sekundära, systemiska och meta-känslor
- Ledarens attityd och inre hållning
Modul 2 (2 dgr)
- Speciella teman; abort, adoption, incest, offer-förövare m.fl.
- Andra typer av konstellationer (ex. kroppen, delpersonligheter, det sanna jaget)
Modul 3 (2 dgr)
- Inledande intervju med klienten och hur man samlar relevant information
- Arbete med enskilda klienter (figurer, golvmarkörer, visualisering)
Modul 4 (2 dgr)
- Avbruten utsträckande rörelse (jmf. attachment)
- Mamma-relationen specifikt
Modul 5 (2 dgr)
- Att arbeta med trauma
Modul 6 (3 dgr)
- Helande meningar och ritualer som hjälp i processen
- Pröva på att leda konstellation i storgrupp med inbjudna klienter

Nyköping 22 06 01
Charlotte Palmgren
Utbildningsansvarig

Datum 2022-2023
Modul 1: 24-25 september
Modul 2: 29-30 oktober
Modul 3: 26-27 november
Modul 4: 4-5 februari
Modul 5: 4-5 mars
Modul 6: 31 mars-2 april

Ledare: Charlotte Palmgren
Ledare: Pille Naeris
Ledare: Charlotte Palmgren
Ledare: Pille Naeris
Ledare: Charlotte
Ledare: Charlotte och Pille

Plats och tider:
Stockholm (och Göteborg med Pille varannan gång om minst 40% av deltagarna kommer från södra Sverige.)
Modul 1-5: lördag 10.00-18.00, söndag 9.30-16.30
Modul 6: fredag 13.00-19.00, lördag 10.00-18.00, söndag 9.30-16.30
Pris: 6 moduler (13 dgr) exkl. böcker och häfte:
SEK 20 000 + moms för enskilda firmor och andra företag.
Betalning kan vid behov delas upp på 2-4 gånger.
Anmälan före 1 juli ger SEK 1500 i rabatt, före 1 augusti SEK 1000 kr i rabatt.
Avbokningsregler:
Tidigare än 60 dagar före kursstart (eller vid sjukdom mot läkarintyg) betalas avbokningsavgift 750 kr.
60-31 dagar före kursstart betalas 50% av kursavgiften.
30-0 dagar före kursstart betalas 100% av kursavgiften.
Anmälan och frågor: Charlotte Palmgren, chp@siffok.se
__________________________________________________________________________________
Presentation kursledare:
Charlotte Palmgren
Charlotte är pedagogisk ledare för fortbildningarna, Dipl. Psykosyntesterapeut (PsA 1994) och systemisk
terapeut i Familjekonstellationer. Hon är grundare av institutet och har sedan 1997 fortbildat sig - förutom
med Bert Hellinger - hos ett flertal erkända konstellationsledare som Albrecht Mahr mfl. Charlotte är
erkänd systemisk konstellationsledare i DGfS (Deutsche Gemeinschaft für Systemaufstellungen).
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 författare till två böcker om Familjekonstellationer.
Pille Naeris
Pille Naeris är socionom, rosenterapeut och psykosynteskonsult med lång erfarenhet av arbete med såväl
enskilda individer som grupper.
Pille kom första gången i kontakt med familjekonstellationer år 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 utbildningsledare.
Pille leder workshops och kurser i systemiska konstellationer i Göteborgsområdet och södra Sverige, och
har även haft workshop i USA.
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