
                          Familjekonstellation  
                                      med Candra Karlholm 

Välkommen till en helgkurs då vi använder meditation och familje-
konstellationsarbete för personlig utveckling. Det här är för dig som 
vill utforska en praktisk approach till att växa i kärlek och medveten-
het. Metoden hjälper oss att klargöra vad som driver oss och vad som 
hindrar oss i livet; ofta är det vi känner till om detta bara ytliga saker. 
Konstellationsarbetet är ett sätt att komma i kontakt med djupare 
sanningar om en situation, om våra liv, om våra relationer. På så vis 
kan problem finna sin lösning och det som upplevdes som svårt kan 
bli lättare att bära.  
Candra Karlholm är mindfulnesslärare och terapeut, och har utforskat 
och praktiserat metoder för självkännedom och medveten närvaro i 
mer än 20 år med flera framstående lärare. Familjekonstellationsarbe-
tet är något av det mest transformerande hon har stött på, och hon 
har utbildat sig i metoden med Svagito Liebermeister sedan 2015. 

Plats: Sörby retreatcenter, Vessigebro, Halland 
Datum/tid: 8-10 oktober, start fredag kl. 18.00 
med middag, avslut söndag kl. 15.00 
Ledare: Candra Karlbom, mindfulnesslärare och  
terapeut: 
Kostnad: 4 300 kr inkl kursledning, kost och logi i 
tvåbäddsrum 
Anmälan: som är bindande går till liselotte@pointo-
fok.com 



För dig som vill veta mer: 

Hur går en familjekonstellation till? 
Candra arbetar med en person i taget som börjar med att definiera 
det som hen vill undersöka. Det kan t.ex. röra sig om problem i nära 
relationer, arbete, sjukdomar osv. Man ställer upp representanter för 
relevanta personer (dessa utses bland deltagarna i gruppen) och ob-
serverar dynamiken mellan dem. Candra kan sedan utifrån observa-
tion, erfarenhet och kunskap stödja utvecklingen mot läkning, större 
medvetenhet och kärlek. Alla är delaktiga och alla får tillfälle att lära 
sig av alla konstellationer. Vi kan ofta känna igen oss själva också i 
andras frågor, erfarenheter och bakgrund. 
Konstellationerna kombineras med aktiva meditationer morgon och 
kväll för att inkludera kroppen och integrera. Det finns också utrymme 
för övningar, frågor och svar. Inga förkunskaper krävs för att delta; 
undrar du något är du välkommen att höra av dig! 
  
Några omdömen: 
"Kärleken i rummet efter en hel dag av öppnande i Candras fina hål-
lande var så stark! Hon var grundad, medkännande, stabil och trygg. 
Jag blev så inspirerad av hennes ledarskap och förmåga att stå stabil i 
sin kraft och styrka. Bara ren, mjuk, vänlig kärlek och stöd." Sara 
"Candra besökte oss 2019 och höll en konstellationsworkshop. Den 
varsamhet, omsorg och tillit hon utstrålade gjorde att gruppen snabbt 
kunde slappna av och djupt utforska en mängd olika frågor. Candras 
förmåga som kursledare gjorde stort intryck på oss, och vi rekom-
menderar henne och konstellationskursen till vem som helst som vill 
fördjupa sin kännedom om sig själv och ursprunget till sådant som ti-
digare varit hindrande i livet." Tim och Nina, Frifors retreatcenter 
"Candra har den där gåvan att kunna lyssna på klienten såväl som till 
sin egen inre visdom. Med dessa båda skapar hon en tillåtande och 
magiskt fält där läkning sker med hjälp av själarnas långsamma rörel-
se. Familjeband helas och saker faller på rätt plats. Blir självklara. 
Som när en orm ömsar skinn: klientens nya hud tar form då den gam-
la plötsligt var för liten. Jag rekommenderar varmt Candra som tera-
peut, kursledare, coach, guide och mentor." Maria  

 


