
Marie Fridolf 

Marie har sin erfarenhet från välfärds-och demokratiutveckling, grupputveckling, ledarskap, samver-

kan och integrering, personlig utveckling, terapi och transformation. I grunden är hon Socionom med 

en Master i Humans relations och en fil.lic med fokus på samarbete och integrering. Hon är utbildad i 

Processledarskap. System och kaosteori, Psykosyntes, Transpersonell psykologi, Psychotrauma, Sys-

temiska konstellationer, Somatic experiencing och Reconstructive. För mer 20 år sedan började hon 

driva längre utvecklingsprogram. Först var det för ledare som drev utvecklingsprocesser där man bröt 

ny mark, och senare för att ge människor möjlighet att komma närmare sitt syfte i livet. Hon har alltid 

verkat från mellanrummet där nya vägar öppnas i ständigt nya former ur tidlöshetens och formlöshet-

ens space.  

 

Praktisk information 

Det krävs inga förkunskaper för att delta. Inför starten kommer vi att genomföra en intervju med var 

och en. Syftet med intervjun är att deltagaren ska få del av den helhet och för oss att få del av 

deltagarens syfte. Det går att börja när som helst under detta är, eftersom allt går i cirklar. Dessutom 

kan man lämna och komma tillbaka. Allt handlar om när var och en är redo att verka som systemisk 

ledarcoach. Om du väljer att göra detta enbart för dig själv har du samma möjlighet. En cirkel påbörjas 

som du själv bestämmer när den ska avslutas. För en del är denna resa ett slut för att öppna nästa 

syfte, för andra är det en början på något som behöver tid att kunna avslutas. Att verka som system-

isk ledarcoach innebär att du möter andra bortom din och deras personlighet. Det innebär att du 

behöver ha tagit dig igenom det du behöver ta dig igenom.    

Tid: 7 maj 2021—12 juni 2022  Datum: 2021: 7-9 maj, 6-8 augusti, 15-17 oktober och 3-5 decem-

ber. Datum 2022.: 4-6 februari, 8-10 april, och 10-12 juni samt 24 september för den som vill bli 

Systemisk ledarcoach.  

Omfattning: Utbildningen omfattar 7 moduler om totalt 21 dagar.  Varje modul startar fredag klockan 

10.00 och avslutas söndag klockan 16.00. 

Plats: Fyradalersgatan 44 i Göteborg  

Pris: 5 200 kronor inkl. moms per modul. Fika och lunch är inkluderat i priset. Totalt 36 400 inkl. 

moms. Du kan betala inför varje modul, en gång i månaden eller hela beloppet före start. Hör av dig 

även om du har svårt att betala. Det finns också andra betalningsplaner. Det viktiga är om Du vet att 

detta är din väg. Vill du ha diplom för att kunna verka som Systemisk ledarcoach tillkommer fem han-

dledningstimmar á 800 kronor och en dag om 1 500 kronor. Totalt 5 500 kronor inkl. moms.   

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 10 april. Efter den 10 april är anmälan bindande. Om du anmä-

ler dig före den 1 mars får du en rabatt på 2 000 kronor.    

Information:  Marie Fridolf, +46 (0)70 981 29 63. 

marie@mariefridolf.se  

www.systemiskledarcoach.se, spaceinbtween.se, www.mariefridolf.se 

Bli med din kraft, visdom och 

öppna för din gåva i livets många 

dimensioner  
Nu startar det sjätte utvecklingsprogrammet våren 2021 med syfte att 

öppna för din inre kraft och mer av den du är i ditt ursprung, allt för att 

kunna samskapa med din empatiska själ. Vill du bli Systemisk ledar-

coach, den moderna tidens läromästare. 

 Välkommen 7 maj 2021—12 juni 2022  21 dagar om 7 moduler 

Marie Fridolf har lång erfarenhet av att följa empatiska själar 

hem. I denna tid just nu behövs andra sätt än de traditionella 

och nygamla i mötet med dessa själar. Har du mött din 

läromästare i dig så vet du vem som kan gå vid din sida. Denna 

någon har gjort resan före dig, och vet att också du behöver 

följa de uppdrag din själ har för dig i denna tid just nu. Marie 

har valt den vägen och följer också andra på den vägen. Det är 

då vi kan omvandla mörker till ljus. Vill du tillåta mig följa dig 

till din empatiska själ? Under resan kommer du också möta 

andra empatiska själar som öppnat för sitt bidrag till livet. Min 

djupaste tacksamhet. Välkommen!   

“Livet har fört mig till ett nytt sätt att arbeta, allt har formats ur 

min historia och från min personliga och professionella växt. Ett 

livsverk har tagit form!  I våra livsverk är vi alla ett. I det har jag 

inspirerat andra att göra detsamma och det gör jag än mer idag 

från djupet av min själ. Mitt lärande är att det inte finns “den” 

metoden eller teorin, utan att var och en skapar sin egen. Vår 

världsbild och våra trossystem förändras hela tiden längs vår 

väg, med våra livserfarenheter och med ständigt föränderliga 

verklighetsuppfattningar. För mig har förändring alltid öppnat 

glädje och ett oändligt ljus när jag tagit mig igenom till transfor-

mationens mellanrum. När jag ser tillbaka på min resa ser jag 

med glädje att jag idag äntligen lever mitt namn: den älskade 

rebellen som är en fri varg. Ja, det betyder Ingrid Marie Fridolf”  

VÄLKOMMEN ATT UTVECKLAS PÅ DIN VÄG—TILLSAMMANS  

Marie Fridolf 0046709812963 marie@mariefridolf.se Fyradalersgatan 44, 41319 Göteborg. 

www.mariefridolf.se, www.spaceinbetween.se, www.systemiskledarcoach.se  



 Verktyg, metoder och arbetssätt 

 

Varje människa har sina unika gåvor och därmed också sitt unika sätt att arbeta, 

också med energier. Allt kommer från vår historia. Under detta år lär vi oss att följa vår inre ledare för 

att kunna verka i världen tillsammans med det du redan har. Detta bildar ditt system och ditt koncept 

i hur du vill leva och verka i livet, privat och professionellt. Filosofierna öppnas i en ny ordning med 

demos, integrering,  samskapande, system, kaos, andlighet, transpersonellt, psykotrauma, trau-

mahologi, gruppen bortom gruppdynamik, somatic experiencing, psykosyntes och reconstructive. Vi 

öppnar både för det individuella, gruppen, samhället, världen och det större perspektivet ur det 

kollektiva medvetna och omedvetna. Allt är kollektivt nu, i betydelsen att vi alla är ett. Det vi gör mot 

någon gör vi mot alla!  Du får del av den modell som kallas Space in between för att växa till system-

isk ledarcoach.   

 

Lär dig att leda från mellanrummet  

 
 

Tid är nu att leva innerligt, skapa ett flöde i livet så allt får en mening, lösgöra det som 

står i vägen, transformera den inre kampen och behovet att kontrollera samt expandera vår inre kraft och 

visdom.  

Den enda tid som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten, då stannar tiden så att det förflutna, 

framtiden och nuet kan vara närvarande samtidigt. Många av oss sitter fast i vår historia, den historia 

som vi också gömt oss bakom. Paradoxalt nog är det just den historien som är vår gåva och som är vår 

livsuppgift. För empatiska själar är resan svårare, eftersom vi inte har blivit accepterade för den vi är i 

den värld vi lever i. På resan hem till den vi är i vårt ursprung, förvärvar vi vår visdom från mänsklig och 

andlig växt. Den visdomen öppnas i stunder när vi ändrar våra perspektiv, får nya insikter och AHA – 

upplevelser ifrån den vi är. I dessa stunder är vi i vårt syfte. En expansion sker i kroppen, själen, jaget och 

vårt psyke i samma stund. Nya neuroner hittar varandra och allt förändras. Vägen dit är kan vara 

smärtsam eftersom vi först måste möta det som vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. I skuggan har 

vi lagt det som varit “förbjudit” och olika strategier som vi skapat för att skydda oss. Vi har alla både 

änglar och demoner från livets ljuvligaste och grymmaste sidor. För empatiska själar kom detta tidigt 

att handla om liv och död, eftersom vi inte passade in. Därför stängde vi av, dissocierade och anpas-

sade oss för att få kärlek och skydda vår sanning som ingen vill ha. När vi ser det kan vi också öppna 

för den själsliga smärtan, så att vår själ kan hitta hem. Det är där vi har vår trygghet.    

    
 

 

 

 

Ur programmet: 

• lära dig att leda från mellanrummet, utforska och fördjupa din kunskap om den 

mänskliga själen, jaget och “hjärtats själv”.  

• möt dig själv i ett expanderat medvetande för att följa din egen väg och ditt syfte. Möt din 

läromästare som hela tiden ser det större perspektivet.   

• öppna dina systemiska ögon för att se livet i ett holistiskt och integrerat perspektiv. Lär dig om 

tillit och tillitscirkelns magiska kraft i samskapande med livet.  

• lär dig hur du öppnar för att lösa upp blockeringar och expandera den du är i ditt ursprung. 

• få en ökad förståelse för överlevnadsstrategier, normer och mönster som vi skapar samt hur 

kroppen, intellektet och själen samspelar för att förändra liv. 

• lära dig om trauman och att de både har en skyddande och lösgörande möjlighet. Du lär dig hur du 

kan nå kärnan i dina trauman för att få en större klarhet i hur du lever ditt liv.  

• lära dig att använda kroppen som ett redskap i mötet med andra.  

• lära dig att se energi, hur du kan förhålla dig till energi och kraft bortom orden och tillsammans med 

orden.  

• bli medveten om att det inte är en slump hur du har levt ditt liv och vad du har gjort.  

• lära dig att överlämna dig till gruppens inre liv och hur grupper kan leda oss till människors 

angelägenheter och vad de kan bidra med till livet och samhället.  

• få verktyg som du kan använda i det du redan gör eller för att utveckla nya arbetssätt och modeller. 

 

Är du en av dem som jobbat mycket 
med dig själv, men ändå känner att 

det är något som saknas? Vill du 
bryta igenom och öppna mer av den 
du är i ditt ursprung? Vill du lära 

dig att arbeta med energi och öppna 
din dörr till det okända på ditt sätt? 

Vill du lära dig att transformera 
mörker till ljus?  

     

Allt är redan skrivit!  

Modul I  7-9 maj  Välkommen du empatiska själ. Introduktion, syfte och upplägg. Gruppen som      
    den helande kraften och det större perspektivets öppning här och nu. Tillitscirkel. 

Modul II  6 - 8 aug  Ett systemiskt förhållningsätt. Vi kan aldrig veta hur en förändring ska ske, bara systemet 
    i sig tar oss till nästa steg från vår inre kraft och visdom. Transformationens kraft.  

Modul III        15-17 okt Kroppen, vår helande container. Den energetiska och själsliga öppningen ur trauma— 
  Traumaholgy. Sju olika system som viskar ifrån vårt inre när kroppen blir ditt viktigaste 
  redskap. 

Modul IV   3-5 dec Vi är alla ett – möt familjen, gruppen, organisationen, communitys, samhället världen  
    och universum. Allt sker samtidigt, precis som det ska vara.          

Modul V           4-6 febr  Känslor och tankar “sprunget” ur överlevnadsstrategier respektive vår själ– möt din                       
                     skuggas destruktiva och helande kraft.  

Modul VI   8-10 april Din mystiska väg i livets och jordens mysterium. Ditt syfte och din väg i livet skola av  
    smärta och växt.  

Modul VII     10-12 juni Att följa andra till sin läromästare. Vi är inte kopior utan unika själar, men ändå från  
    samma källa. Avslut. 

Diplom   24 sept Avslut och diplom för den som vill ha diplom till Systemisk ledarcoach. Mellan 12 juni 
    och 24 september görs ett individuellt arbete.   

Innehållet kan komma att förändras beroende på gruppen. Allt arbete är processinriktat både individuellt och i grupp. Allt 
beror på vem som kommer in i gruppen och när det sker, allt utifrån det kollektiva omedvetnas öppning till det medvetna. 

Planering  

Lärande  


