LIVETS ALLA KONSTELLATIONER
Föredrag och workshop 9–10 september
i Fengersfors
Med Charlotte Palmgren, systemisk terapeut
”Som alltid känner jag mig så tacksam att som "barnmorska" få vara del i detta kärleksfulla energiarbete! Lika
fascinerande varje gång att se hur förlösande konstellationer kan vara när de hamnar rätt!”
Charlotte Palmgren
Charlotte Palmgren är psykosyntesterapeut med vidareutbildning i Familjekonstellationer, en systemisk och
gestaltande terapiform där man tar upp ett problem eller en frågeställning utifrån vad som hänt i familjesystemet,
ibland generationer bakåt, som ofta kan vara nyckeln till förlösning av en problematik
.
Charlotte har arbetat som terapeut i egen praktik sedan 1993 och leder Svenska Institutet för Familje- och
OrganisationsKonstellationer (SIFFOK) där hon erbjuder föredrag, workshops och kurser i systemiska konstellationer
sedan 1998, även med många inbjudna internationella ledare liksom grundaren av Familje-konstellationer, Bert
Hellinger. Charlotte har skrivit två böcker i ämnet, ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” och ”Under ytan” (båda
böckerna kommer att finnas till försäljning vid föredraget och workshopen).
Tillvägagångssättet:
Frågeställaren (klienten) beskriver först vad man önskar få ut av en uppställning och väljer gruppdeltagare att få
representera viktiga personer eller andra aspekter utifrån sin frågeställning och ger dem sen en plats i rummet i
relation till varandra. Charlottes uppgift är att undersöka vilka dolda dynamiker som kan finnas genom att fråga
representanterna hur det är att stå på sin plats eller göra interventioner genom att flytta en representant eller be en
representant säga något till en annan representant. Utifrån den återkoppling som Charlotte och klienten får av
representanterna kan en förlösning av problematiken visa sig. Klienten kan då själv få gå in i konstellationen och
säga eller göra något till en viktig person.
Några tidigare deltagarröster:
”Det var många av oss som gick hem med svar på frågor vi hade gått omkring med hela vårt liv. Plötsligt förstod vi.
Mycket skuld och skam kunde återbördas till tidigare generationer där de hörde hemma. Förlåtelse, tacksamhet och
förståelse på djupet, var vad många av oss kände då vi gick hem på söndag kväll.”
Melita
”Jag ville bara skriva och tacka dig för den underbara upplevelsen jag har haft i lördags. Jag tyckte det var mycket
positiv stämning och jag kände mig trygg och kunde öppna upp. Jag känner att det har gett mig mycket och att jag
har kommit vidare i min läkningsprocess.”
Nathalie
Plats och Datum:
Fengersfors, Not Quite
Föredrag: Fredag 9 september Kl 19 – 21 (Cafe not Quite)
Workshop: Lördag 10 september Kl 9:30 – 17 (Fönsterverkstaden)
Pris:
Föredrag (förklarande och med en demonstration av tillvägagångssättet) SEK 100 inkl. moms (kan swishas på plats)
Workshop (med klienter, som väljs ut först efter presentation av frågeställning, samt representerande deltagare) inkl.
föredrag på fredagen samt fika och lunch på lördagen, SEK 750 inkl. moms.
Workshop med min. 8 personer och max. 16 personer.
Bindande anmälan före 15 augusti (mot faktura att betalas senast 8 sept.)
Anmälan och frågor: Mieke Renders, miekerenders@gmail.com, se även www.siffok.se

