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Kusinträff i Stockholm 
17 sept 2016 Kl. 10-17 

Folkkulturcentrum  
Artemisgatan 19, Stockholm 

 

 

 

 
      Medlemsbrev 5/2016 

 
Sensommar hälsningar från förbundet 
 
Hej alla kära medlemmar! 
Hoppas att ni njuter av sensommarens svaga vindar och milda sol ännu… badtemperaturen visar 
fortfarande på mellan 15-17 grader och så länge det går att bada så är det sommar anser jag. 
 
De flesta har kommit igång med jobb i olika former och kanske har du börjat sätta upp egna mål och 
planer för din utveckling.  
 
Just nu så lämnar HumaNova 30% rabatt på Handledarutbildningen som startar den 30:e september. 
Ett helt fantastiskt erbjudande som lämnas till alla som är medlemmar i Psykosyntesförbundet.  
Så passa på och anmäl dig före den 23:e september till HumaNova så du inte missar detta. Längst 
ner finner du mer information om utbildningen. 
 
Det händer en hel del saker nu och framöver. Dels så planeras det in ett regionmöte i Stockholm som 
Christel Dopping kommer att ansvara för den 10:e oktober klockan 18.00. Så håll utkik då inbjudan 
kommer snart. 
 
Kusinträffen kommer att vara den 17:e september, information om vad som händer där kommer 
också senare. Vi har ett fåtal platser kvar, först till kvarn är det som gäller. 
 
Och återigen – har du som medlem några synpunkter, åsikter, vill vara delaktig och bidra så är du 
varmt välkommen att höra av dig till mig eller någon i styrelsen! 
 
Varma hälsningar från Anette 
 
 

Psykosyntesförbundets hemsida 
En extra påminnelse till er som är ordinarie medlemmar och vill ha en presentation på vår hemsida: 
gör en registrering kring det. Önskar ni hjälp så hör av er till carina@psykosyntesforbundet.se.  
Ett tips till er som lagt in er med presentation: glöm inte att det är er hemsida som ni ska hänvisa till 
och inte förbundets. Gå in och titta på hemsidan om ni missat det! 
 

 
 

 

Inloggning på hemsidan  

Användarnamn: 
PsfMedlem16 

Lösen: DP16Jag 

Regionmöte 
i Stockholm 

10:e oktober 2016 
Plats: HumaNova 

 
Inbjudan kommer inom 

kort! 

http://psykosyntesforbundet.se/
mailto:carina@psykosyntesforbundet.se
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Humanovas erbjudande till våra medlemmar: 
För dig som är medlem i psykosyntesförbundet erbjuder vi nu 30% i rabatt på handledarutbildningen.  
Vidareutbilda dig till Diplomerad handledare  

Som handledare uppmärksammar du och stöttar i de processer som sker i arbetet hos en terapeut, 
coach eller organisationskonsult. Du lyfter fram och motiverar dem i sina upplevelser och kunskaper. 
Du uppmuntrar den du handleder att använda sin kreativitet, att frigöra sina resurser och att våga 
prova nya vägar för utveckling. 

Årets utbildning går under två terminer. 

• Här kan du läsa mer 

• Här hittar du anmälningsblankett 

• Här kan du se höstens schema 

  
Utbildningens innehåll 

• Handledarens roll och ramar 

• Omedvetna processer/underströmmar i terapi och handledning 

• Livsåskådning, etik och värderingar 

• Kreativa metoder i handledning 

• Att handleda grupper 

• Olika former och arbetssätt i handledningsrummet – handledarens roll i gruppen 

• En orientering i ACT, Acceptance Commitment Therapy 

• Teoretisk grund – olika terapimetoder 

• Organisationsperspektiv – förändringsprocesser och konflikthantering – individ, grupp, organisation 

• Handledning på handledning 

  

 HumaNova, Skeppsbron 32, 111 30 STOCKHOLM 08-442 99 00   www.humanova.com  

 
 
 
 

Varma hälsningar från styrelsen gm 
Anette Högberg, ordförande 

http://www.humanova.com/vara-utbildningar/yrkesutbildningar/handledare/
http://www.humanova.com/wp-content/uploads/2015/10/Anmalningsblankett-med-vilkor-Handledarutbildning.pdf
http://www.humanova.com/wp-content/uploads/2016/04/SCHEMA-SHANDAHT16-HT16.pdf
http://www.humanova.com/

