
 

Antal platser:  
11 platser i lokalen och 6 platser via Zoom (online).   
 

Tider i lokalen (med Zoom-uppkoppling):  

Fredagar kl. 13-19,  lördagar kl. 10-18 och  
söndagar kl. 09.30-16.30. 
 

Datum Zoom-modul 7-8/5: fredag kl 13-19.30 &  

lördag kl 9.30-16.  

Kurs i personlig utveckling /  
Basblock i Familjekonstellationer VT 2021 

 

Stockholm 16-18/4, 28-30/5  

Via Zoom 16-18/4, 28-30/5 samt 7-8/5  

Kursledare Gunilla Boivie 

Dipl. Psykosyntesterapeut &  
Cert. Konstellatör i Systemiska Konstellationer.    
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Boka-tidigt-rabatt 1.000 kr  

t o m 15 februari 2021 

Modul 2 (28-30/5) 

Parrelationens betydelse i systemet 

Dynamiken föräldrar – barn; ”Pappas flicka”, 
”Mammas pojke” och andra mönster 

Genomgång av ”Familjekarta”;  
Generella kontra individuella principer  

En ny definition av samvete – och dess  
betydelse 
Dolda familjedynamiker och dess påverkan 
på våra liv; Exempelvis ärvda trauman och 
anknytningssår 

Större dynamiker och dess påverkan på  
våra liv; krig och fred, migration, offer- 
förövar-energier, gruppkonflikter 
 

Vägen till förlösning ur insnärjdhet 

Modul 1 (16-18/4) 

Fenomenologi som ett holistiskt  
förhållningssätt till livet 

3 grundprinciper för relationer;   
Anknytningens kraft, kärlekens förutsätt-
ningar samt balans i utbytet  

Kärnfamiljer och stjärnfamiljer;  
Vilka ingår i Familjesystemet?  

Det informerande fältet som verktyg för att 
förstå hindrande mönster i livet 
Representativ perception;  
Att som representant ta in och förmedla  
information via kroppen och ”fältet”   

Hemuppgift: Skapa din egen ”Familjekarta” 

Kursen är öppen för alla oavsett bakgrund. Den är också obligatorisk 
första del i den längre professionella fortbildningen.  
 

 

Deltagarna får lära sig grunderna i metoden samt praktisera innehållet 
i övningar i små-grupper. Konstellationer med ledaren i storgrupp, där 
man tar upp egna frågeställningar. Online-deltagare deltar och gör  
övningar via Zoom i modul 1 och 2, samt gör uppställningar online i en 
separat Zoom-modul.  



Charlotte Palmgren, Kurs- och pedagogiskt ansvarig 

Dipl. Psykosyntesterapeut (PsA 1994) och systemisk terapeut i Familje-
konstellationer. Hon är ledare av Svenska Institutet för Familje– och  
Organisationskonstellationer (f.d. Svenska Hellinger Institutet, grundat 
2001) och har sedan 1997 förutom hos Bert Hellinger, grundare av meto-
den, fortbildat sig hos ett flertal erkända konstellationsledare. Charlotte 
har integrerat systemiska konstellationer i sitt arbete med klienter och 
har tjugo 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).  
 

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 familjesystemiskt perspektiv” (2014). 

Kurs i personlig utveckling / Basblock i Familjekonstellationer VT 2021 

Gunilla Boivie, Kursledare 

Cert. Konstellatör (Sv Hellinger Institutet), utbildad i familjekonstellationer 
2010 av Albrecht Mahr, Constanze Lang och Karen Hedley, 2019 ettårig på-
byggnad i ”System Dynamics in Organizations” i Holland på Bert Hellingerin-
stituut, med Jan Jacob Stam mfl. Hon har vidare assisterat Charlotte Palmgren 
i tidigare fortbildningar i Familjekonstellationer, 2013-2016. Gunilla arbetar 
även som psykosyntesterapeut (PsA-diplomerad 2011) och har skapat flera 
kurser i personlig utveckling. Hon erbjuder regelbundet workshops i familje-
konstellationer samt jobbar även med arbetsrelaterade dilemman och frågor, 
individuellt och i grupp.  
Några workshops/fortbildningar: Illi Adato 2020: Hypno-constellationsTM.  
Sarah Peyton 2019: Relationships and Intimacy. Dan Cohen & Emily Blefeld 2018: Seeing with your heart  
Constellations. Svante Björklund 2018: Organisationskonstellationer. Guni Baxa 2017 och 2016, Our  
connection to the ”tribal soul”, Jakob R Schneider och Sieglinde Schneider 2015: Family Constellations by  
Conflicts in couples.  2011-12 skapade Gunilla tillsammans med Albrecht Mahr en handledningsgrupp för aktiva 

konstellatörer i Sverige. Gunilla är medlem av ISCA (International Systemic Constellations Association).  
         Läs mer om Gunilla på www.askis.se 

OBS !  

För den som blir sjuk men ändå vill delta,  
finns möjligheten att delta via Zoom istället.  
  

 

Frågor om fortbildningens innehåll till Charlotte 

Palmgren, chp@siffok.se      

Pris  

10.000 kr (+ moms 2.500 kr för enskilda firmor 
och andra företag). Samma pris fysiskt / online. 
Två delbetalningar möjligt vid behov.   
 

 

Anmälan och frågor  till kursledare: gunilla@askis.se 

Avbokningsregler (Corona-anpassat) 

Vi behöver din slutgiltiga bekräftelse 1 mars. Vid 
avbokning 31-45 dagar före kursstart betalas 
75% av kursavgiften, vid avbokning 0-30 dagar 
före kursstart betalas 100% av kursavgiften. Vid 
avbokning pga. sjukdom betalas endast avbok-
ningsavgift 1.000 kr inkl. moms (intyg krävs).  
 

Arbetsmaterial 

Kurskompendium (ingår) samt boken ”Om du 
visste hur mycket jag älskar dig…” (150 kr,  
tillkommer).   
 

 

Läs mer om fortbildningen här: 
www.siffok.se 
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