Basblock i Systemiska Familjekonstellationer
6 dagar: 19-20 februari, 19-20 mars, 23-24 april 2022
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.
Kursen är också första delen i den längre fortbildningen (totalt 6+15 dagar) och är då obligatorisk om
du sen vill gå vidare till fördjupningskursen.

Arbetsmaterial:
Kompendium och boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!”

Innehåll:
Modul 1, 19-20 februari:
-

Fenomenologi; ett holistiskt förhållningssätt till livet
Tre grundprinciper för relationer; Anknytningens
kraft, kärlekens förutsättningar samt balans i utbytet
Kärnfamiljer och stjärnfamiljer; Vilka ingår i
Familjesystemet?
Det informerande fältet; som verktyg för att förstå
hindrande mönster i livet
Representativ perception; Att som representant ta in
och förmedla information via kroppen och ”fältet”
Hemuppgift: Skapa din egen ”Familjekarta”

Modul 2, 19-20 mars:
-

Genomgång av ”Familjekarta”
Parrelationens betydelse i systemet
Dynamiken föräldrar – barn; ”Pappas
flicka”, ”Mammas pojke” och andra
mönster

Modul 3, 23-24 april:
-

-

Samvetet; En ny definition och betydelse
Dolda familjedynamiker och dess påverkan liv;
Exempelvis ärvda trauman och anknytningssår
Större dynamiker och dess påverkan på våra liv;
krig och fred, offer-förövar-energier, migration,
gruppkonflikter
Vägen till förlösning ur insnärjdhet

Kursledare: Charlotte Palmgren
Plats: Tomtebog. 6, Stockholm.
Tid: lördagar 10.00-18.00 och söndagar 09.3016.30.
Anmälan och frågor till:
Charlotte Palmgren, info@siffok.se

Pris: Basblock 6 dagar (modul 1-3)
SEK 9800 kr (+ moms för enskilda firmor och
andra företag).

Boka-tidigt-rabatt !
Se till att skicka in din anmälan före 1
december så får du 800 kr rabatt.
Kostnad för bok SEK150 tillkommer.
Avbokningsregler:
Tidigare än 50 dagar före kursstart (eller vid
sjukdom mot läkarintyg) betalas
avbokningsavgift 750 kr.
50-31 dagar före kursstart betalas 50% av
kursavgiften.
30-0 dagar före kursstart betalas 100% av
kursavgiften

Kursledare
Charlotte Palmgren,
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).
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).
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