MeraVi
Individ-, Grupp- & Organisationsutveckling

Prova systemiska konstellationer!
Organisationskonstellationer &
Familjekonstellationer
– som handledningsmetod och att medvetandegöra olika former av dilemman.

Stöd och verktyg till ett kreativt lärande och utveckling
- ta del av systemiska konstellationer på
Organisationsnivå eller Familjekonstellationer
Organisationskonstellationer har som utgångspunkt att vi lever och arbetar i system.
Det är en mycket konkret och effektiv metod för handledning kring problemlösningar och
utveckling i företag och organisationer.
Organisationskonstellationer har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att komma åt
underliggande, bärande dynamiker i företag, organisationer och arbetsgrupper sett ur ett
systemperspektiv.
I en organisationskonstellation
- identifieras dilemman relaterade till organisationen / arbetsplatsen,
- synliggörs denna dynamik
- öppnar nya perspektiv för möjliga lösningar
- ger ökad insikt i vad du behöver respektive kan göra för att ditt
liv/arbetssituation ska kännas mer tillfredsställande
För att undvika att destruktiva dynamiker uppstår behöver vissa ordningar inom ett system
iakttas. En organisationskonstellation (uppställning) avslöjar om de föregivna ordningarna
inte respekteras och ger möjlighet att ställa saker tillrätta och att befrämja utveckling.
Organisationskonstellationer är utvecklat ur Familjekonstellationer enligt Bert Hellinger.

Familjekonstellationer, också kallat ”The Orders of Love”, fokuserar på de starka band
som finns inom familjen och de störningar som kan uppstå i det som kallas "kärlekens flöde".
Sedan trettio år har B. Hellinger studerat de fenomen som hindrar och främjar utveckling i
familjesystem och har beskrivit detta i vad han kallar "kärlekens lagar".
Familjekonstellationer är en mycket konkret metod
- att synliggöra vad som i din bakgrund omedvetet påverkar dig och hindrar
dig från att idag leva det liv du önskar
- att få ett nytt perspektiv på de teman som du brottas med i livet
- att nå ökad insikt i vad du behöver respektive kan göra för att ditt liv ska
kännas mer tillfredsställande
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