
Marte Meo – Av egen kraft 
The Circle of Love 

 
 

Maria Aarts kommer till Malmö! 
 
Maria, som har utvecklat Marte meo metoden, kommer 
att berätta och visa filmer om Marte Meo och den 
senaste utvecklingen internationellt inom metoden. 
Hon har en speciell förmåga att få oss att se vad som är 
viktigt i relationer och samspel. Komplicerade saker blir 
enkla, konkreta och användbara. 
 
Marte meo är en respektfull, positiv och verksam 
metod. Med hjälp av videofilmer tagna i den konkreta 
verkligheten arbetar man med att tydliggöra och stärka 
fungerande samspel. Det är en praktisk modell för 
utveckling av nya färdigheter i det dagliga samspelet. 
Med filmens hjälp sammankopplas teori och praktik, 
samtidigt som man arbetar med den emotionella 
aspekten i relationen. Marte meo är en verkningsfull 
metod som uppskattas av både de som behöver hjälp och de som vill ge den. 
 
Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med människor i samspels-, behandlings-, 
vårdande-, handlednings- och inlärningssituationer. 
 
Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Buss linje 2 & linje 3 
Datum: 4 maj 2018. Tid: 9.00-12.00 
Kostnad förmiddag: 950 kr inkl moms, (760 kr exkl moms). 
 
Masterclass kl 13.00-15.00. Du som är Marte meo utbildad/i utbildning är välkommen att 
även delta under eftermiddagen. Då har du möjlighet att få direkthandledning på dina filmer 
av Maria. Kostnad eftermiddag: 600 kr inkl moms, (480 kr exkl moms). 
 
Kostnad heldag: 1400 kr inkl moms, (1120 kr exkl moms). 
 
Marte meo utbildning: För dig som anmäler dig till höstens Marte meo utbildning före den 27 
april ingår denna dag och du får gå gratis. För mer info se hemsida www.marimattsson.com. 
 
Anmäl dig/er genom att betala in på bankgiro 5340-0420. Glöm inte att ange betalare och 
namn på deltagare. Önskas faktura maila martemeo@marimattsson.com. 
Sista anmälningsdag: 27 april 2018, men först till kvarn gäller. 
 
 

 
”Små ögonblick som får stor betydelse” 

 
Varmt välkommen önskar Mari Mattsson 

www.marimattsson.com 


