WORKSHOP Familjekonstellationer 2016
Konstellatör: Gunilla Boivie
Alla har vi en familjehistoria, och alla har vi fötts in i en familj av kärlek. En
kärlek som är starkare än vi tror och som skapar bindningar mellan oss och
våra familjemedlemmar, där händelser i historien kan ha oväntad betydelse.
Vi finner att vi på ett djupt omedvetet plan är
beredda att agera ”stand in” för dem vi
älskar. Vi kan ta på oss deras sjukdomar och
skuldkänslor eller kompensera dem som
blivit bortstötta eller bortglömda. För att
kunna leva vårt eget liv fullt ut måste vi finna
vår rätta plats i familjen och låta andra bära
sitt eget öde.
Detta och liknande kan man arbeta med i en
familjekonstellation. Dessutom med frågor
som rör parrelationen, utmaningar med barnen, fysiska problem och sjukdomar, svåra
livsfrågor/-avgöranden vi står inför, utvecklandet av vår kreativitet och t.o.m. vårt syfte i
livet.

När du arbetar med din konstellation :
Är det viktigt att du tar med händelser som
har påverkat dig på ett djupare plan. Det kan
vara separationer, bortgångna syskon eller
föräldrar, ett dödfött barn eller abort, att
någon i familjen blivit utstött eller bort-

glömd, eller att du har ouppklarade affärer
med någon i familjen.
Du ställer upp din konstellation med hjälp av
övriga deltagare och konstellatören påvisar
först dynamiken i din familj, och tar därefter
konstellationen steg för steg mot en förlösning.
Du kan antingen delta som klient och ställa
upp din egen konstellation, eller som representant då du deltar i andras.
Klientplats: 1200 kr*
Representantplats: 500 kr
Datum: 2/2 och 28/4 kl 17-20, 3 klientplatser.
Anmälan till: gunilla@askis.se
Om det är första gången du kommer till
mig, så träffas vi för att gå igenom din
familjekarta i ett separat möte.
*Priser ex moms f företag, annars ink moms

Gunilla Boivie, familjekonstellatör och Dipl. psykosyntesterapeut, har arbetat med att hjälpa människor i utvecklande samtal sedan 2006 och de senaste åren även med
Familjekonstellationer.
Gunilla har mottagning i Stockholm och i Heby.
Mobil: 0709-313302

Läs mer på www.askis.se

