
Invitation til systemisk familieopstilling 

Forår 2019 

  
Har du en fornemmelse af  

at din fortid griber ind i din nutid på en forstyrrende måde? 

 

Vi inviterer til 5 spændende aftener med familieopstilling. Kom og oplev en 
effektiv og oplevelsesorienteret metode til at kigge på mønstre og temaer i dit 
liv. 
Familieopstilling er en interessant metode, hvis man søger hjælp til at forstå sig 

selv i en dybere kontekst, og hvis man er nysgerrig på, hvordan ens forældre og 

bedsteforældre kan have efterladt sig dybe spor i den måde ens liv udfolder sig 

på. Man kan bl.a have gentagne mønstre der forhindrer én i at leve fuldt ud uden 

at man helt ved hvorfor det er sådan. Med familieopstillings metoden kan disse 

mønstre og dynamikker blive synlige og de kan finde deres rette plads. Derved 

skabes der nye muligheder for balance og flow. 

Eks. på problemstillinger  

 

● Har du taget en bestemt rolle på dig ?  
● Er der gentagne mønstre du gerne vil bryde ?  
● Føler du dig ufri til at vælge det der er godt for dig ?  
● Bliver du uden varsel trist og energiforladt ?  
● Synes du, at du dømmer andre for meget ? 
● Har du fastlåste temaer i din familie? 
● Er der problemer i parforholdet der dukker op igen og igen? 
● Har du problemer med din eksmand? 
● Er det svært at få den sammenbragte familie til at fungere? 

                         

Vi vil i dette forløb dels tilbyde opstilling til alle deltagerne, og samtidig  give 
jer en overordnet indføring i teorien bag metoden, så I går derfra med en 
større forståelse af de dynamikker der evt  kan “forstyrre” jeres balance.  
Der vil være mulighed for at få lavet mindst én opstilling pr deltager og også at 
deltage som repræsentant i de andres familieopstillinger. Begge dele er 
meget udbytterigt.  
 



Dato: Tirsdag den 12. marts kl. 18.30 - 21.45 
Tirsdag den 26. marts kl. 18.30 - 21.45 
Tirsdag den 9. april kl. 18.30 - 21.45 
Tirsdag den 23. april kl. 18.30 - 21.45 
Tirsdag den 30. april kl. 18.30. - 21.45 
 

STED: Ny Vestergade 7 A, København - ring på hvor der står re-Connect / 
Diapraxis. 
 
Max deltagerantal 8 personer.  
 
Tilmelding: Vibeke Hastrup - sms / tlf. 51941648  

        Lene Holmsgaard - sms / tlf. 22628991 
 
Pris ialt for 5 gange kr. 1.500,- incl moms der dækker honorar, kaffe/te samt 
leje af lokaler.  Betal på konto nr: 6300 2945691 Handelsbanken.  
Din plads er sikret så snart du har betalt. Husk at skrive GRUPPEOPSTILLING 
og dit navn ved betaling.  
Det er muligt at være gæst én enkelt aften for 400 kr, uden at man dog er 
garanteret en opstilling.  
 

Vi glæder os til at se dig 
Lene og Vibeke 

                               

Vibeke arbejder til daglig med systemisk familieopstilling 1:1, councils og coaching . 
Se www.vibekehastrup.com  
Lene arbejder til daglig med konfliktløsning og mægling i grupper og organisationer 
se www.diapraxis.dk  
Vi er begge uddannede familieopstillere hos Caroline Ward i London og Jan Jacob 
Stam i Holland. 

 
 

http://www.vibekehastrup.com/
http://www.diapraxis.dk/

