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Dags att stanna upp och hitta nya perspektiv? Gunilla återkommer med sin kvällsgrupp i  

Familjekonstellationer för dig som längtar efter mer flöde och kontakt i ditt liv. 

 

Kvällsgrupp i Familjekonstellationer    

För dig som vill: 
 

 Bryta destruktiva mönster 

 Se och stärka dina resurser 

 Öka din livskvalitet!  
 

Varje träff utgår från ett tema och innehåller övningar samt uppställning-

ar. Utifrån deltagarnas frågeställningar (se exempel nedan) jobbar vi till-

sammans mot att förbättra relationer, flöden och kontakten inåt och utåt  

i vars och ens liv. 
 

 Jag önskar ett nytt förhållningssätt till mina barn, min partner,  

mina gamla föräldrar 

 Jag har utmaningar med arbetskamrater, chefer, hur kan jag  

bemöta dem på ett bättre sätt?  

 Jag vill få mer balans i mitt liv! 

 Jag önskar komma vidare mot mina drömmar! 
 

Vid varje tillfälle ges möjlighet till en eller två uppställningar med övriga  

deltagare som representanter. I möjligaste mån får var och en chansen  

att belysa sitt eget tema i en uppställning.  
 

Gunilla Boivie 
 

Gunilla har jobbat med att stötta och främja utveckling hos  

människor de senaste 10-15 åren och är en uppskattad coach  

och  terapeut. Hon är diplomerad psykosyntesterapeut (PsA) 

med påbyggnad inom systemterapi, är kursorganisatör och före-

läsare, med lång erfarenhet som projektledare mm inom IT. 

Vi träffas fyra tillfällen kvällstid var fjärde vecka.  

Planerade datum för 4 tillfällen hösten 2016: 22/8, 19/9, 20/10 & 28/11.  

Tid: Kl 17-20.30 cirka.  

Plats: Samtalsstudion, St Eriksplan i Stockholm 

Introduktionspris: 475 kr/tillfälle (+ moms för företag) som faktureras  

före varje träff. Fika serveras i pausen. 

Kursen är öppen för alla med en längtan efter förändring.  

Frågor: Skicka ett mejl till gunilla@creere.se eller ring 0709-313302. 

Anmälan: Du anmäler dig till alla 4 gånger. Min 4 max 10 deltagare. 

Anmälan senast 14 dagar före kursstart till mig på gunilla@creere.se. 

Bekräftat deltagande efter inbetalning av första kursavgiften.  
 

Läs mer om Gunilla och om kursen på www.gunillaboivie.se 
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