
INVITATION til masterclass

Læringsrejse • Kreta 7.-14. september 2019
procesledelse Michael Stubberup

SYSTEMISK TRAUMEARBEJDE
social bæredygtighed og genopretning af balance

 SYNerGAIAs 20 års jubilæum 



Vi inviterer til en uges masterclass og læringsrejse om;

SYSTEMISK TRAUMEARBEJDE
Status efter 20 års rehabilitering og 15 efteruddannelser;
Vi lever i en verden som på mange måder er i krise. Hvad er det vi har erfaret som hjælper 
mennesker der er pressede eller ramte? Hvad ved vi nu om det der fremmer genopretning 
af balance?
I social-systemiske processer er tryghed og tillid nøglen til balance og til regulering af 
følelseslivets op- og nedture. Dette er processer der struktureres af den ventrale vagus i 
det autonome nervesystem.

TRAUMER OG LEVENDE KOMPLEKSE SYSTEMER
Traumer er altid en systemisk reaktion, som efterfølgende udfolder sig i hverdagslivet som 
systemiske dysfunktioner. I os mennesker er det den grundlæggende ubalance mellem 
sympaticus og parasympaticus, som svækker evnen til at organisere feedback. Videnop-
bygning i forhold til;
• Overlevelsessystemets neurobiologi
• Nervesystemet og sindets naturlige processer
• Systemiske dysfunktioner – traumer
• Genopretning af balance og resiliens
• Empati – åbenhed og feedback

TRAUMERS HVERDAGSUDTRYK
Vi vil arbejde med traumers hverdagsudtryk, og hvorledes man åbner til systemets aller-
ede iboende ressourcer.  Menneskesindets processer er som udgangspunkt automatiske 
og selvorganiserende – den tavse viden. Denne implicitte proces kan gøres til genstand 
for refleksion. Både den tavse viden og den bevidste handling har blinde pletter i sig. Vi 
vil arbejde med de dybere lag i det indre eksistentielle rum, der åbner bag om sindets 
processer i retning af erkendelsens blinde pletter.

OVERORDNET STRUKTUR
Læringsrejsen er tilrettelagt med den ydre treklang; videnopbygning – fagpersonen – 
samfundet. Og den indre treklang; integritet – ressonans – medansvar.

SYSTEMTEORI – videnopbygning
Systemteori og principper i levende komplekse systemer
Traumers hverdagsudtryk
At genoprette balance
Vi tager afsæt i den videnskabelige teori om systemer, mennesker og traumer, så vi derfra 
kan genkende traumerne i hverdagen.

FAGPERSONEN – kapacitetopbygning
Fagpersonen – professionel/personlig/privat
Empati – centrering og nærvær 
Egen-omsorg og om risikoen for udbrændthed og sekundær traumatisering
At opgradere det fagpersonlige perspektiv – en grundlæggende nøgle til centerering 
og evne til kontakt og kommunikation med tilhørende interventions-indstillinger. Denne 
træning er samtidig det bedste værn mod udbrændthed og sekundær traumatisering.

DET ORGANISATORISKE/KOLLEKTIVE – systemiske processer
Adskillelsesparadigmet gør at vi lever i en traumatiserende kultur –
systemets og det kollektives betydning for rehabiliteringsprocessen
Samfundets stigende dehumanisering i forhold til ‘de fremmede’

Vi inviterer deltagernes egne organisatoriske erfaringer med – også med henblik på 
videndeling og netværksopbyning på tværs.



Bæredygtighed
Helhedsorienteret åbenhed

At forpligte sig på noget der rækker udover én selv

MEDANSVAR

personligt
arbejdspunkt

synergiforpligtelse

Personlig centrering
Troværdige kerneværdier

Hjertet som omdrejningspunkt

INTEGRITET

Empatisk rummelighed
Mellemmenneskelige processer 
Problematikker og muligheder

RESONANS

intention
opmærksomt fokus

diversitet
tillidsfuld åbenhed

mindst mulige forandring

LEDELSE med HJERTET TREKANTEN – er den såkaldte vagale bremse – en grund-
læggende tryg forankring i hjertet. Denne indre uro-regulerende ‘både-og’-funktion, tillader sympaticus 
og parasympaticus at være aktive samtidig. Den Ventrale Vagus etablerer en indre forankret tryg base 
– en grundlæggende tillid til at håndtere og at orientere sig i ‘situationer og rum’.
Således fungerer den Ventrale Vagus som ‘toppen af overlevelsessystemets isbjerg’– der tager hele 
systemet i ed og i samtidighed bruger;
NU/krop-sans mærkende via den akkumulerede/FORTIDS-erfaring til at i rum/FREMTID – at orientere 
sig i hvad der sker og hvordan udfordringerne eller mulighederne ser ud – netop nu.

FAGPERSONEN – kapacitetsopbygning
Når man som menneske og fagperson ønsker at få større klarhed på, hvad der er vigtigere i livet og 
arbejdslivet – hvad der skal være mere af i fremtiden, så er det hjælpsomt at skabe et overblik over sit liv 
og situation – at få et så klart billede af helheden som muligt. Bæredygtige arbejdsprocesser handler i høj 
grad om at have sans for hjertet i systemets kerneopgaver og samtidig – som fagperson – at være god til 
egenomsorg.

Det første skridt på vejen frem – er derfor ‘et skridt tilbage’
Vi skal tilbage til en dybere og mere direkte kontakt med vores egen natur, overlevelsessystem og eksis-
tentielle værdier. Vi kan på mange måder nok allerede meget af det, der er brug for –  da homo sapiens 
som social art, udviklede sig dybt indlejret i naturen. Nervesystemet og sanserne – perceptions proces-
serne – arbejder – også lige nu – med at scanne det (øko)-system vi lever i – lyttende til feedback!

• Fagpersonen – at kende sit eget instrument
• Geaskifte til indre forankring
• Levende systemer  – i tid og rum
• Livskort – kortlægning af orienteringssystemet
• Egenomsorg – styrke og sårbarhed

“Tryghed er behandlingen.” – Steven W. Porges



INFO & TILMELDING
I anledning af jubilæet, inviterer SYNerGAIA – det vil sige ingen kursusafgift – kun betaling for de konkrete 
udgifter til kursusfacilteter, logi på dobbelt værelse og fælles lokal transport på Kreta (enkeltværelse koster 
dkr. 1.900 ekstra) samt kursusfaciliterer, forfriskninger og frokost på opfølgningsdag i Danmark januar 2020.

Deltagerudgift dkr. 3.350
For kost hele ugen på Kreta – den lokale taverna – skal du regne med ca.170-250 euro. Herudover 
kommer udgifter til flytransport til Chania. For dem der ønsker det, kan der arrangeres fælles flyrejse (meld 
til inden 1. juni 2019). 

TILMELDING på mail: michael@synergaia.dk / grethe@synergaia.dk • senest 1. juni 2019
Vi gør opmærksom på at det er begrenser deltagerantal.
Som en del af forberedelsen – vores og din – vil vi bede alle ansøgere om at maile nogle linier: 
Skriv lidt om hvem du er, hvad du laver, relevante erfaringer og hvorfor du gerne vil med på denne læringsrejse? 

www.synergaia.vision   

DATOER STED

hovedforløb fra lørdag 7. til lørdag 14. september 2019 Finikas, Syd Kreta

opfølgning 14. januar kl 17. - 15. januar kl 15 – 2020 Solbakkevej 15, Nørre Snede

Ret til ændringer forbeholdes.www.synergaia.dk 
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underdanig
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ØJEBLIKKELIG

KULTUR

NATUR

TID

RETNING RUM

Det Autonome Nervesystem  – NATUR (emotionelle modeller) og KULTUR (mentale modeller)




