Utbilda dig i Familjekonstellationer
hos ASKIS
(ASKIS ingick tidigare i PsykosyntesAkademin och är sedan januari 2012 fristående)

En värdefull pusselbit för dig som psykosyntesterapeut

Rabatt för PsA-elever!

UTBILDNING I SYSTEMISKA KONSTELLATIONER (FAMILJEKONSTELLATIONER )
7-10 februari – Första utbildningstillfället av fyra totalt – Boka nu för att få plats!
2013 genomförs hela utbildningen i 4 steg med några av de internationellt mest erfarna lärarna
 Karen Hedley
internationellt verksam facilitator. Hon var med och introducerade konstellationer i
Sverige på 1990-talet
 Constanze Lang
arbetar som lärare runtom i världen och driver skola i Frankrike

STÄLLS DU OCH/ELLER DINA KLIENTER INFÖR SVÅRLÖSBARA DILEMMAN?
När det är svårt att se sambanden mellan symtom och dess orsaker, t ex vid upprepning av mönster, alkoholism,
självmordsförsök, sjukdomar, känslan av att leva någon annans liv, svårighet finna och leva sitt eget syfte, mm.
Då kan Familjekonstellationer erbjuda en lösning. Det är effektiv en metod för att komma åt underliggande
dynamik som har att göra med systemet, inte bara individen, då den synliggör sådana orsakssamband som man
som individ inte får syn på. För dig som jobbar som terapeut blir metoden ytterligare ett perspektiv. Lika
användbart i individuella terapier som i grupp.

FÖR DIG MED TERAPEUTISK BAKGRUND
Utbildningen är en fortbildning för dig som har en terapeutisk eller liknande bakgrund där man möter och arbetar
med människor på olika sätt. Den ger dig ett nytt verktyg genom brett teoretiskt innehåll i kombination med
konkret praktisk träning. Det går självklart bra att använda utbildningen endast som personlig utveckling.
OBS: Denna utbildning kvalificerar inte deltagaren till att praktisera psykoterapi. Det åligger varje deltagare att
begränsa tillämpningen av denna metod till de klienter och situationer som man har kvalifikation för.
Användningsområden är exempelvis:
 Parrelationer
 Individer
 Trauman
 Värderingar, Idéer och principer
 Syften och abstraktioner
 mm mm

UTBILDNINGENS OMFATTNING OCH DATUM 2013
Utbildningen genomförs i fyra moduler i fyradagarsblock fördelat över ett år.
Nästa omgång är planerad enligt nedan:

7-10 februari

16-19 maj

26-29 september

5-8 december

INTRESSERAD OCH VILL VETA MER
Kom på någon av våra föreläsningar! Du får en handfast introduktion till metoden med prova-pådemonstrationer och samtidigt en chans att få veta mer om vår utbildning. Läs mer på www.askis.se, där du
hittar datum för både föreläsningar och workshops och dessutom hittar mer information om våra lärare. Sista
föreläsningen för terminen är 12/12 kl 18-20.

1200 KR RABATT – EXKLUSIVT FÖR PSA’S FD ELEVER (ANMÄLAN SENAST 14/12)
För fyra moduler betalar du då det rabatterade priset 27.200 kr (ex moms).
Gäller fram till och med 14/12. Ange PsA-elev vid anmälan.
Mejla info@askis.se så skickar vi en anmälningsblankett.
Väl mött!
Gunilla Boivie (Dipl. psykosyntesterapeut, PsA)
ASKIS, Akademin för Systemiska Konstellationer i Sverige

