
Fördjupningsblock Okon, 2015 
Tre moduler x 3 dagar och 1 modul x 2 dagar. Stockholm.  

Datum:  6-8/3, 8-10/5, 12-13/6  & 21-23/8 

Modul 2, 3 ,5 leds av Svante Björklund 

Det andra blocket är en fördjupningskurs i systemiska 
konstellationer och systemiska metoder med organisatorisk 
inriktning. De tre modulerna om tre dagar hålls på svenska och 
leds av Svante Björklund. Dessutom ingår en modul om två dagar 
på engelska med en erfaren internationell konstellatör, speciellt 
inbjuden att ge sitt perspektiv på området.  
Intervju inför antagande till fördjupningen.  
 

Arbetsmaterial: Kompendium och böckerna Systemic Coaching & 
Constellations, John Wittington, och Miracle, Solution and 
System, Insa Sparrer.  

Modul 2 (3 dagar) 

 Diagnos 

 Systemets dynamiker 

 Arbetsgång i det systemiska arbetet 

 Inre process och känslighetsträning 

 Rollen som konstellatör i Okon. Olika systemnivåer  
samtidigt. 

 Övningar och praktiska fall 

 Fria konstellationer 

 Öppna och gömda konstellationer 

 Golvkarta 

 Färdighetsträning 

Modul 3 (3 dagar) 

 Strukturella konstellationer 

 Värdetriangeln – kultur, grundvärderingar, olika  
systemnivåer 

 Tetralemma – mer än dilemma 

 Problemkonstellation 

 Skapa användbara strukturella konstellationer från  
fall till fall 

 Färdighetsträning 

Modul 4 (2 dagar kl 09.30-17.30), utländsk ledare   

Nicholas Vayiakakos: Models of Clarity — Reshaping Careers, Teams 
and Organizations. A professional training in the phenomenology of 
professional life.  

Modul 5 (3 dagar) 

 Systemisk coaching och Okon 

 Individ och grupp och organisation 

 Fallstudier 

 Etik och relationer 

 Färdighetsträning 

 Avslutning 

Priser   

Introduktionsblock 2 dagar (modul 1) 

3.000 kr  (+ moms 750 kr för enskilda firmor och andra  
företag). 

Fördjupningsblock 11 dagar (modul 2-5) 

28.750 kr (23.000 kr + moms 5750 kr)  

Kostnad för böcker tillkommer.  

Basblock  6 dagar 

För dig som vill bli diplomerad krävs även Basblock, se separat 
program.  Pris 8.700 kr (+ moms 2.175 kr för enskilda firmor 
och andra företag). 

Svenska Hellinger Institutet och ASKIS anordnar i samarbete fortbildningar i Systemiska Konstellationer sedan 

2013. Systemiska perspektiv i arbetslivet är uppdelad i ett Introduktionsblock och ett Fördjupningsblock och  

omfattar 13 dagar under ett år. Introduktionsblocket äger rum dagtid kl. 10.00-17.30 och fördjupningsblocket  

fredagar kl. 13.00-21.00 samt  lördagar och söndagar kl. 09.30-17.30.  

Ledare för organisationsfördjupningen (Okon) är Svante Björklund samt en utländsk ledare.  

Program för Systemiska perspektiv i arbetslivet  
(Fortbildning i Organisationskonstellationer)  HT 2014 &  2015 

Modul 1 (2 dagar) 

 Översikt av organisationer, strukturer och  
dynamiker 

 Ledarskap och medarbetarskap 

 Roller och det privata 

 Skillnader mellan familjekonstellationer och  
organisationskonstellationer 

 Olika systemiska tekniker och metoder 

 Övningar. Bl.a. träning i systemisk perception 

Fortbildningen ”Systemiska perspektiv i arbetslivet” är 
fördelad på fem moduler i två block. 
Det första blocket är en modul med en introduktionskurs 
på två dagar. Den är obligatorisk för att få diplom och 
certifikat. Den kan också vara ett lämpligt komplement 
för de som har arbetat med liknande metoder och har en 
djupare psykologisk kännedom om sig själva, t.ex. Diplo-
merade Organisationskonsulter i Gestalt eller Psykosyn-
tes, och endast söker kunskap och färdigheter.  

För diplom som systemisk konstellatör krävs förutom 
introduktions- och fördjupningsblock även 6 dagars Bas-
block i Familjekonstellationer. Mer om Basblock i separat 
program.  

Introduktionsblocket, 2014 &2015 
Datum: 20-21/9, 13-14/11, & 23-24/1 leds av Svante  

Björklund. Stockholm.  Arbetsmaterial: Kompendium  

Frågor om fortbildningen i  

- Organisationskonstellationer till Svante Björklund, svante@sevencf.se  

- Familjekonstellationer till Charlotte Palmgren, chp@care-of.se. Anmälan och övriga frågor till Gunilla Boivie, info@askis.se  

Akademin för Systemiska Konstellationer i Sverige   

Anmälan till info@askis.se : Antalet platser är begränsat till 

18.Vid färre än 12 deltagare kan vi behöva ställa in. Avbokning 
fram till och med 8 veckor före kursstart mot endast avbok-
ningsavgift 750 kr. Vid avbokning från 5 veckor före debiteras 
50% av kursavgiften och vid avbokning från 3 veckor före debi-

teras hela kursavgiften. Betalning sker innan varje modul, 1 

eller 2 delbetalningar.   
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Fortbildning i Systemiska konstellationer 2014-2015 

Våra utbildare 

Svante Björklund 
 

Svante är utbildad i Systemiska konstellationer i Sverige och Holland. Han har 
under många år bedrivit workshops och seminarier med Organisations-
konstellationer för deltagare från många olika typer av organisationer, inklusi-
ve organisationskonsulter, HR, coacher och ledare.  
 
Svante har mångårig utbildningserfarenhet av Systemiska Coacher, Organisa-
tionskonstellatörer och Samtalscoacher. Har 30 års internationell industrierfa-
renhet i ledande befattningar inom data och telekom. Arbetar som organisa-
tionsfilosof, coach och organisationskonsult i Seven Change Facilitators AB 
och som lärare i Stilla Rum Akademin och Svenska Hellinger Institutet. 

Charlotte Palmgren,  

pedagogisk ledare för fortbildningarna, Dipl. Psykosyntesterapeut (PsA 1994) 
och systemisk terapeut i Familjekonstellationer. Hon är grundare och ledare 
av 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 fjorton 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) och medlem av ISCA 
(International Systemic Constellations Association).  

 
Charlotte är författare till böckerna ”Om du visste hur mycket jag älskar dig! ” Kärlekens kraft i familje-
relationer. 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). 

Nicholas Vayiakakos 
Nicholas, an economist by education, has worked for more than 15 years 
with major European Insurance & Financial Companies, in top managerial 
positions and as an exclusive representative of their operations in Greece.  
He has specialized as a financial portfolios advisor and in developing new 
product solutions, for individuals and company clients.   
 
Founder & Director of the “Life Alphabet” Institute, an Athens-based Centre 
for Personal & Professional Development since 1999, he delivers experiential 
training programs and counselling to individuals, couples and group clients.  
Extending a 20+ years career in executive training and coaching, Nicholas  
specializes in Systemic Phenomenological Therapy/Counseling, having being 
trained with Hellinger, Beaumont, Weber, Schneider, Baxa et.al.  
Also, practices Deep Memory Process & Ancestors Work of R. Woolger, being 
trained by him in UK and Portugal. 
 
Nicholas is the editor of the LIFE ALPHABET

® EDITIONS – with more than 30 titles in the series of “Systemic 
Thinking & Praxis” and “Transpersonal Fields”.  


