
Systemisk Opstilling 
til professionelt brug
 
Vejen til større succes både  
privat og professionelt.

For coaches, terapeuter, konfliktmæglere,  
rådgivere, behandlere, HR-konsulenter 
og andre der måtte være nysgerrige på  
at skabe varig forandring. Diapraxis 

by Lene Holmsgaard 

by Vibeke Hastrup 
re-Connect 



PRAKTISK

12 dage fra september 2019 – februar/marts 2020.

4 x 3 dages trænings moduler & 2 x individuel opstilling
 
Sted: Ny Vestergade 7A, 1471 København K.
 
Datoer:

 •   den 25. til 27. oktober 2019  
 •   den 29. til 30. november & 1. december 2019

 •   den 17. til 19. januar 2020
 •   den 28.februar til 1. marts 2020

Alle dage  kl. 9.30 - kl. 17.30.

Deltagerantal: Min. 6 og max. 8 personer.

FORMÅL MED TRÆNINGEN:

At skabe klarhed, fokus og flow professionelt og privat.

Dette er en træning i systemisk familieopstilling med et skarpt fokus på, at 
kunne bruge metoden til at løse de professionelle issues der bliver ved med 
at dukke op og forhindre flow i dit eget, dine klienters eller kollegers liv og 
arbejde.

Træningen tilbyder også en undersøgelse af hvordan man bruger systemisk 
opstilling til at give svar på de mest almindelige coaching spørgsmål som 
ledere stiller. 

Træningen er baseret på lige dele teori og praksis. Der vil under hele forløbet 
være 2 undervisere og en assistent til stede.

Du vil få en systematisk gennemgang af de ubevidste dynamikker der udspill-
er sig i familiesystemet hos den enkelte og praktisk træning i at forandre og 

skabe balance i familiemønstrene.

Du vil blive teoretisk og praktisk stærk inden for systemisk opstilling. 

INDIVIDUEL OPSTILLING:

Hver deltager får gennem forløbet 2 personlige opstillinger. En i gruppen og 
en individuel opstilling, som aftales direkte med os. Sidstnævnte kan foregå 
enten i vores lokaler eller på skype.

VÆRDI PROFESSIONELT: 

 •   Du bliver klædt på til at hjælpe andre med at skabe varig foran- 
       dring i deres liv
 •   Du får redskaber til at finde roden til de udfordringer den enkelte  
       står med 
 •   Du bliver endnu bedre til at facilitere, til at læse og holde energien   
       i et team eller en gruppe

VÆRDI PERSONLIGT: 

 •   Kan det være med til at fjerne forhindringer i dit eget liv
 •   Kan det højne selvværd og selvsikkerhed
 •   Kan det skabe et tiltagende flow i dit liv
 •   Kan det skabe større synlighed og anerkendelse

PRIS OG TILMELDING:

Early bird kr. 18.500 incl. moms for private og excl. moms for virksomheder 
hvis tilmelding sker inden den 8.august 2019, herefter er prisen kr. 20.500 
incl. moms for private og excl. moms for virksomheder. Beløbet kan betales i 
rater. Depositum kr. 4.000 betales ved tilmelding for at sikre din plads. 

Inden tilmelding ring / mail til

 •   Vibeke Hastrup:  51 94 16 48 / re-Connect@vibekehastrup.dk
 •   Lene Holmsgaard: 22 62 89 91 / lene@diapraxis.dk



HVEM ER VI:

* Maise Hauerholm - assistent på uddannelsen er psykoterapeut med et ben i systemisk opstilling.

Vibeke Hastrup

Underviser på uddannelsen

Skuespiller, konfliktmægler og systemisk 
familie- og organisations opstiller. 
Tilbyder 1:1 og gruppesessioner.

Se mere på: www.vibekehastrup.com

Lene Holmsgaard

Underviser på uddannelsen

Advokat og konfliktmægler. Har videreud-
dannet sig i systemisk familie- og organisa-
tionsopstilling dels i Danmark, London og 
Holland. Tilbyder 1:1 og gruppesessioner.

Se mere på: www.diapraxis.dk


