
 

Christine Blumenstein-Essens 

Teaching Seminar 13-15 

juni som ingår i  

FORUM 2014. Hennes tema 

är ”Constellation Work with Ego 

States and Inner Activities Around 

Trauma and 

Psychoso-

matic Symp-

toms”. 

OBS vi 

har ny 

lokal även 

denna 

gång.  

 

 

 
 

 

Individuella 

uppställningar 
Under maj och juni erbjuder 

jag individuella uppställ-

ningar till introduktionspris 

600 kr. I Stockholm. Räkna 

med att det tar upp till 1,5 

timme. Varmt välkommen 

att höra av dig! /Gunilla 

Vill du vidareutbilda dig 

inom eller bara veta mer 

om organisationskonstella-

tioner? Läs mer nedan!  

Organisations-

konstellationer 
Vi introducerar med stor 

glädje organisation som 

fördjupning! Redan den 

12/6 kan du få en försmak 

under en föreläsning med 

Svante Björklund—också 

ledare på utbildningen. 

Föreläsningen heter ”Dolda 

dynamiker i arbetslivet”.  

Introduktionshelg i  

organisation 
För dig som är nyfiken på 

metoden, eller obligatorisk 

första del för dig som vill 

gå utbildningen. Svante 

leder en helg med mycket 

matnyttigt, med exempel 

på hur man kan använda 

organisationskonstellationer 

i praktiken. 20-21/9.  

Därefter kan du antingen 

gå direkt vidare till vårens 

fördjupning, eller välja att 

även gå basblocket (se 

nedan).   
   

Familjekonstel-

lationer 
Samma upplägg med bas-

block på två orter i höst och 

fördjupningsblock nästa vår. 

Vi ger ännu en introduk-

tionsdag efter sommaren 

— 30/8 speciellt riktad till 

dig som är intresserad av 

att gå vidare till basblock 

och ev vidare inom Familje-

konstellationer och behöver 

lite mer förkunskaper.    

 

www.askis.se  
För mer  

information 

Alla anmälningar till 

info@askis.se  

 

FORUM 2014 
Det var vackert och djupt 

berörande att se Mahr ar-

beta 25-27/4. Nya förhåll-

ningssätt som han utvecklat 

med åren och en del nya 

verktyg.  

13-15 juni Seminarium 

Det finns fortfarande ett 

fåtal platser kvar till  

Föreläsning om Organisationskonstellationer 12/6 
Introduktionsdagar 30/8 och 20-21/9  

Kalendarium 
 12 JUNI, FÖRELÄSNING DOLDA 

DYNAMIKER I ARBETSLIVET 

 13-15 JUNI, TEACHING SEMINAR, 

CHRISTINE B-ESSEN 

 30/8 INTRODUKTIONSDAG STM 

OCH GBG 

 20-21/9 INTRO-HELG I ORGANI-

SATION, STM 

 3-5 OKT, FÖRSTA MODUL I 

HÖSTENS BASBLOCK, STM 

 24-26/10 FÖRSTA MODUL I 

HÖSTENS BASBLOCK, GBG 

 16-18/1-15, FÖRDJUPN FAMILJ 

STARTAR 

 30/1-1/2-15, FÖRDJUPN 

ORGANISATION STARTAR 

En härlig försommar önskar jag er! 

 ASKIS/Gunilla, info@askis.se 

ASKIS, Akademin för Systemiska Konstellationer i Sverige      

Nyheter: Organisationskonstellationer! 

27 maj 2014 

miker i arbetslivet” om hur 

individer och grupper kan 

styras av dolda dynamiker, 

den 12/6 kl 18-21. Plats: 

Kungsholmen. 500 kr som 

betalas på plats.    

Föreläsning 12/6  
Kom och lyssna på vår utbil-

dare Svante Björklund, med 

lång industrierfarenhet och 

som även arbetat som coach 

och organisationskonsult. 

Föreläsningen ”Dolda dyna-

Datum, Basblock 

Modul 1 

3-5/10 Stm  och 24-26/10 Gbg 

Modul 2 

21-23/11 Stm  och 5-7/12 Gbg 

Intro-dag Familjekonstellationer 

30/8, Stm och Gbg 

Intro-helg Organisationskonstellationer 

20-21/9, Stm 


