God Jul och VT 2014
ASKIS, Akademin för Systemiska Konstellationer i Sverige
27 november 2013

Två internationella konstellatörer till Stockholm i vår
FORUM för
Systemiska
Konstellationer
2014
Jag har tidigare nämnt att
A Mahr kommer hit i vår.
Det gör han, och vad mer
är, hans Teaching seminarium 25-27 april är en del av
FORUM 2014 (i samarrangemang med SHI, Svenska
Hellinger Institutet) och följs
av ett Teaching seminarium
med den österrikiska konstellatören Christine Blumenstein-Essen, 13-15 juni. Passa på när två så erfarna
kommer till Stockholm!

Rabatt före 15 dec
Om du anmäler dig senast
15 december får du också
rabatt på priset.
Skicka intresseanmälan till
info@askis.se så får du en
anmälningsblankett.

Utbildning
Utbildningen har nu startat
både i Stockholm och i Göteborg och modul 2 är nästa att se fram emot. I Göteborg, 6-8 december.

Vill du gå utbildningen
men har inte riktigt kommit
dig för eller hunnit med?
Vi planerar ett basblock
även i vår, se datum nedan.

Datum, vårbasblock
Modul 1, 7-9/3
Modul 2, 4-6/4

Möjligt få kvitto.

Citat
Att förlåta det förflutna är
att ge framtiden en chans.
Paolo Coelho
(Pardonar el pasado es
darle una oportunidad al
futuro)

6-8 DEC MODUL 2
I GÖTEBORG



9 JAN FÖRELÄSNING I STHM



14 JAN INFOMÖTE OM
UTBILDNINGEN STHM+GBG



24-26 JAN MODUL 3
STARTAR I STHM



www.askis.se
För mer
information

Informationsmöten den 14
januari i både Stockholm
och Göteborg, för dig som
vill veta mer, se kalendariet
här bredvid.

Föreläsningar
Jag fortsätter erbjuda föreläsningar för dig som ännu
bara hört talas om, och vill
veta lite mer om vad Familjekonstellationer är för något.
Jag inleder nya året med
en föreläsning redan i januari, torsdag 9/1 kl 18.3020. Adress Bondegatan 77.
Föranmäl dig till mig direkt
på info@askis.se (OBS viktigt!) och ta med dig 150 kr
för inträdet.



(FÖRDJUPNING)

Personlig utveckling i vår!

Anmäl intresse på
info@askis.se före 15 december!

Kalendarium

Jag önskar er
en underbar jul!
Varma hälsningar,
ASKIS/Gunilla

25-27 APR TEACHING
SEMINAR MED ALBRECHT
MAHR

