
Fördjupningsblocket, 13 dagar 2015 
Tre moduler x 3 dagar och 1 modul x 4 dagar. Stockholm.  

Datum: 16-18/1, 6-8/3, 24-26/4, 12-15/6 

Deltagarna arbetar med att fördjupa och själva använda sina 
kunskaper i mindre och större grupper under vägledning. Mer 
avancerade övningar och att pröva på att leda konstellationer i 
storgrupp. Intervju inför antagande till fördjupningen.  
 

Arbetsmaterial: Kompendium. Böckerna ”The Art and Practice of 
Family Constellations (B. Ulsamer), ”In my mind’s eye” (U. 
Franke) samt häftet ”Systemuppställningar. Familjer och andra 
sociala system.” 

Modul 3 (3 dagar) 

 Att sätta upp en konstellation 

 Inledande intervju med klienten och hur man samlar  
relevant information 

 Ledarens attityd och inre hållning   
 Helande meningar och ritualer  
 Stop-and-go konstellationer 

Ledare: Charlotte Palmgren 

Modul 4 (3 dagar) 

 Avbruten utsträckande rörelse (jmf. Attachment) 

 Särskilda teman (t.ex. abort, adoption, incest, offer  
och förövare) 

 Pröva att leda konstellationer i mindre grupper.  

Ledare: Pille Naeris 

Modul 5 (3 dagar) 

 Arbeta med enskilda klienter  
 Arbeta med trauma 
 Pröva att leda konstellationer i storgrupp 

Ledare: Charlotte Palmgren 

Modul 6 (2x2 dagar), utländska ledare. Språk: Engelska 

12-13/6: Nicholas Vayiakakos: Models of Clarity — Reshaping Careers, 
Teams and Organizations. A professional training in the phenomenology 
of professional life.  

14-15/6: Jakob Robert Schneider & Sieglinde Schneider. Family Con-
stellations by Conflicts of Couples.  The impact and resolution of criti-
cal events in couples' relationships. At least half a day is devoted to 
Constellation work in an individual setting, led by Sieglinde Schneider. 

Modul 7 (3dagar, to-lör el lör-mån),  valfritt tillägg HT 2015: 

 Sammanfattning av modul 6.  

 Andra typer av konstellationer (kroppen, delpersonligheter, 
det sanna jaget, strukturella m.fl.)  

 Fortsätta leda konstellationer i storgrupp alt. individuellt. 
Till denna modul bjuder vi in externa övningsklienter.  

Övrigt & Priser   
Huvudledare och pedagogiskt ansvarig är Charlotte  

Palmgren. Övriga ledare: Pille Naeris samt utländska ledare.  

Fortbildningen förläggs till fredagar kl. 13.00-21.00,   

lördagar och söndagar 09.30-17.30.  

Modul 6 (7): vardagar 09.30-17.30  
 

Pris för Fortbildning 19 dagar 

30700 kr 

(+ moms 7675 kr för enskilda firmor och andra företag).  

Pris för endast Basblock 6 dagar 

8700 kr 

(+ moms 2175 kr för enskilda firmor och andra företag),  

8700 kr inkl. moms för privatpersoner. 

Kostnad för böcker och häfte tillkommer.  

Pris för modul 7, tillval 3 dagar, individuell el storgruppsinriktn:  

3800 kr +moms 950 kr.  

Svenska Hellinger Institutet och ASKIS anordnar i samarbete en fortbildning i Systemiska Konstellationer sedan 2013. 

Program för Fortbildning i Systemiska Konstellationer 
(Familjekonstellationer och andra typer av konstellationer)  HT 2014 & VT 2015 

Modul 1 (3 dagar) 

 Fenomenologiskt förhållningssätt 

 Medvetandefältet i konstellationer och  
ställföreträdande representation 

 Familjesystemets omfattning 

 Kärlekens ordningar och samvetets betydelse 

 Balansen mellan givande och tagande 

Ledare: Charlotte Palmgren, Sthm & Pille Naeris, Gbg  
 

Modul 2 (3 dagar) 

 Relationen föräldrar – barn och mellan par 

 Familjekarta 

 Dolda dynamiker som leder till insnärjdhet och  
identifikation 

 Vägen till lösning ur insnärjdhet och  
identifikation 

 Primära, sekundära, systemiska och meta-känslor 

Ledare: Charlotte Palmgren, Sthm & Pille Naeris, Gbg  

Basblocket, 6 dagar 2014 
Två moduler x 3 dagar: Stockholm och Göteborg.   

Datum Stockholm: 3-5/10, 21-23/11 Ch Palmgren 

Datum Göteborg: 24-26/10, 5-7/12, P Naeris 

Deltagarna får lära sig grunderna i metoden samt 
praktisera innehållet i övningar i smågrupper. Kon-
stellationer med ledaren i storgrupp, där meningen 
är att man tar upp egna frågeställningar.  

Basblocket är öppet för alla.  
 

Arbetsmaterial: Kompendium och boken ”Om du  
visste hur mycket jag älskar dig!” 

Frågor om fortbildningens innehåll till Charlotte Palmgren, chp@care-of.se    Anmälan och övriga frågor till Gunilla Boivie, info@askis.se  

www.svenskahellingerinstitutet.se  www.askis.se  

Akademin för Systemiska Konstellationer i Sverige   

OBS, tidigare deltagare:  
Du som tidigare deltagit i en 6-dagars kurs kan anmäla dig 

direkt till fördjupningsblocket (13 dagar, öppet endast för 

företag, pris 23000 kr + moms 5750 kr).  

För den som tidigare gått en fortbildning är det möjligt att en 

andra gång gå hela fortbildningen eller enbart fördjupnings-

blocket för 60% av priset i mån av plats. 

Anmälan till info@askis.se :  
Antalet platser är begränsat till 20.Vid färre än 12 deltagare kan vi 

behöva ställa in. Avbokning fram till  och med 15/8 mot endast av-

bokningsavgift 750 kr. Vid avbokning från 16/8 debiteras 50% av 

kursavgiften och vid avbokning från 15/9 debiteras hela kursavgif-

ten. Betalning sker innan varje modul, 1 eller 2 delbetalningar.   
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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 familjerelationer. En 
bok om Bert Hellingers Familjekonstellationer(2007) och ”Under ytan - berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesy-
stemiskt perspektiv” (2014) samt har översatt tolv artiklar av erkända konstellationsledare sammanställda i häftet 
”Systemuppställningar. Familjer och andra sociala system” (2012). 

Fortbildning i Familjekonstellationer 2014-2015 

Våra utbildare 

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 representa-
tive of their operations in Greece. He has specialized as a financial portfolios advisor and in de-
veloping 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. Nicho-
las is the editor of the LIFE ALPHABET

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

Pille Naeris  

Pille Naeris är socionom, dipl. Rosenterapeut (år 1992) och psykosyntes-konsult (år 2000) 
med lång erfarenhet av arbete med såväl enskilda individer som grupper. Hon kom första 
gången i kontakt med familjekonstellationer 1995, utbildade sig i systemiska konstellatio-
ner efter ett par år och har sedan dess kontinuerligt fortbildat sig hos erkända lärare inom 
området.   
 
Hon har tio års erfarenhet av att leda workshops och kurser i systemiska konstellationer i 
Göteborgs-området och Skåne. Hon är medlem av ISCA (International  
Systemic Constellations Association). Pille leder även retreater sedan många år med inrikt-
ning på kroppskännedom och medveten närvaro.  

Jakob Robert Schneider 

Jakob Robert Schneider, Munich, specializes in psychological counseling and group therapy. He is 
counsellor in churchly institution of counseling couples and families.  

Since 1985, he is counseling and giving group-therapy in free practice, as well as being a supervi-
sor in different social institutions and clinics. Furthermore, he works internationally as a trainer 
for constellation work. Jakob Robert Schneider is also the author of “Family Constellations –  
Basic Principles and Procedures”. 

 

Sieglinde Schneider 

Sieglinde Schneider, Munich. Formerly a Teacher of German and  
Religion and a School Counsellor, Sieglinde has become well known for her work offering indi-
vidual constellations. She is a Systemic Family Counsellor and works internationally as a trainer 
for constellation work in individual and couples therapy.  
 

She got to know Bert Hellinger in 1980, and was able to watch him work in many small and  
larger workshops and started in the 1990’s to transfer the constellation work in groups to the 
constellation work with figures. 


