_____________________________________________________________________________________________________

Systemiska konstellationer i organisationer
Basblock
26-28 jan och 9-11mars 2018

Ledare Svante Björklund
Basblocket (6 dagar; 2 moduler x 3 dgr) är en upplevelsebaserad kurs med praktisk teori.
Svante: ”Det är det bästa sättet att lära sig att arbeta med ett systemiskt perspektiv i
organisationer, speciellt med fokus på verktyget systemiska konstellationer. Det blir som att
lära sig cykla. Det kan vi omedvetet när vi tränat tillräckligt. Precis så är det med
konstellationer. Vi behöver därför adressera både det medvetna och det omedvetna och
samtidigt det rationella och det irrationella. Detta gör att du kan arbeta med helheten för
maximal effekt med kortare och effektivare insatser.”

Exempel på innehåll
Typer av konstellationer: t.ex. management, organisationsstruktur, projekt.
Olika arbetssätt: t.ex. processer, strukturella konstellationer, bild-för-bild.
Fältteori med praktiska övningar, att leda och synliggöra.
Att representera med olika hjälpmedel: t.ex. representanter, markörer, kataleptisk hand.
Skillnad mot familjekonstellationer.
Rummet/golvet som spelplan.
Exempel på teman: Organisationens dynamiker, mål, syfte och vision, grundvärderingar,
konflikter, ledningsproblem, ledningsgrupp, hög personalomsättning, medarbetarskap,
blockering/utveckling, varumärke, individ och grupp, hur presenterar jag mig?
Levande fall: Deltagare tar med egna ämnen för undersökning.

Vad du får ut av kursen
•
•
•
•
•
•
•

Du får grunderna i systemiska konstellationer i organisationer
Du får djup och praktisk insikt i systemiska perspektiv med effektiva metoder
och verktyg
Du får veta mer om öppna och dolda dynamiker i organisationer, deras ursprung
och funktion
Du förstår nyttan av ord, begrepp, modeller och hur viktig pedagogik är för att nå
resultat
Du får del av de nya strukturerade konstellationsteknikerna som är mer lättanvända och effektiva i organisationsarbete, som dessutom kan användas i mer
familjeorienterat arbete
Du får djupare insikter om skillnader mellan familjesystem och organisatoriska,
levande, system
Du förstår och kan arbeta med systemnivåer, gränser och olika systemelement,
både konkreta och abstrakta
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•
•
•
•
•
•

Du övar dina systemiska perceptioner, vilket innebär att du kan göra
interventioner där de ger bäst effekt
Du kan arbeta med roller istället för människor för att förhindra intrasslingar
Informationsfältet samt det personliga och det kollektiva samvetet blir nya
användbara systemprinciper för dig
Du använder rummet och den fysiska kroppen som nya kraftfulla hjälpmedel
Du blir en ”helhetskonsult” med mjuka verktyg för hårda resultat
Du fördjupar din kännedom om ditt personliga inre, en nödvändighet för att
arbeta med andra och komplexa system utan att trassla in sig

Svante Björklund
Svante är utbildad i Systemiska konstellationer i Sverige och Holland.
Han har under ett decennium bedrivit workshops och seminarier
med Organisations-konstellationer för deltagare från många olika
typer av organisationer, inklusive organisationskonsulter, HR,
coacher och ledare.
Svante har mångårig utbildningserfarenhet av Systemiska Coacher,
Organisationskonstellatörer och Samtalscoacher. Har 30 års
internationell industrierfarenhet i ledande befattningar inom data
och telekom. Arbetar som organisationsfilosof, coach och
organisationskonsult och som lärare i Systemiskt arbetssätt hos
HumaNova och med konstellationer hos Svenska Hellinger Institutet.
Basblocket är första delen i en längre utbildning och vänder sig till
organisationskonsulter, coacher för individ eller grupper, mfl. verksamma inom
företag och organisation och som har gått minst Basblock eller längre utbildning i
Familjekonstellationer.
Ett Fördjupningsblock (12 dagar) planeras med internationell ledare
vid tillräckligt många intresserade deltagare (min 8).
För att erhålla ett Diplom som konstellatör krävs minst 18 dagars fortbildning i Familjeoch/eller Organisationskonstellationer. Certifiering erhålls efter minst två års utövande
av metoden och 10 dagars handledning samt redogörelse av praktik.
Plats: Stockholm (lokal meddelas senare)
Tid: Fredagar 13.00-21.00, lördagar-söndagar 09.30-17.30
Pris: SEK 8500 + 25% moms
Anmälan till: Charlotte Palmgren, chp@care-of.se

Svenska Hellinger Institutet
c/o Charlotte Palmgren
Sångvägen 2B
177 36 Järfälla

www.svenskahellingerinstutet.se
e-post: svhinst@gmail.com

