Om Psykosyntesförbundet
Psykosyntesförbundet bildades 2004 och är ett
oberoende yrkesförbund för dig som är yrkesverksam inom området psykosyntes. Vi verkar
för informationsspridning, kvalitet och professionalism. Förbundet vill vara ett växthus för inspiration, utveckling och nätverkande .
Vem kan bli medlem?
Den som är yrkesverksam och har minst en
tvåårig utbildning med ett yrkesdiplom inom
psykosyntes från en utbildningsanordnare som
är godkänd av Psykosyntesförbundet.
Den som studerar psykosyntes eller är allmänt
intresserad av psykosyntes och vill stödja förbundets arbete kan istället bli stödmedlem.

Psykosyntesförbundet
Psykosyntesförbundet är ett oberoende yrkesförbund
öppet för yrkesverksamma som arbetar med psykosyntesen som grund. Förbundet verkar för medlemmarnas professionella utveckling samt marknadsför
förbundet och psykosyntesen till allmänheten,
företag, organisationer och myndigheter.

Psykosyntesförbundet
för dig som vill mer
Fortsätt tillämpa psykosyntesen
och utveckla dig själv
Du får bl a:
Yrkesnätverk
Försäljning och marknadsföring
Aktuell information
Kurser/föreläsningar
Förmåner

Bli medlem du också
– tillsammans är vi starka!

Främja
psykosyntesen
– bli medlem

Du som söker en samtalsterapeut, samtalscoach eller
organisationskonsult inom området psykosyntes är
välkommen in på Psykosyntesförbundets hemsida
www.psykosyntesforbundet.se Under "Sök yrkesverksam" hittar du förbundets medlemmar och kan
söka bland terapeuter, coacher och organisationskonsulter.

www.psykosyntesforbundet.se

Välkommen till Psykosyntesförbundet!

Vad får du som yrkesverksam medlem?

Psykosyntesförbundet grundades 2004
och är ett oberoende yrkesförbund
för yrkesverksamma inom området
psykosyntes.
Förbundet
välkomnar
också dig som är psykosyntesstuderande
eller allmänt intresserad av psykosyntes,
som stödmedlem.

Yrkesnätverk
• Kolleger inom psykosyntes
• Nätverksträffar och medlemsmöten både i
din region och centralt
• Tillgång till Psykosyntesförbundets experter
inom vårt eget etiska råd
• Etiska regler
Införsäljning/marknadsföring
• Presentation av dig och din verksamhet på
Psykosyntesförbundets hemsida
• Länk till din egen hemsida (vilket ökar din
synbarhet i sökningar på Google)
• Möjlighet till auktorisation som terapeut
• Psykosyntesförbundets logotyp (att ladda
ner från hemsidan) = en ”garantistämpel”
• Psykosyntesförbundets foldrar (att ladda ner
från hemsidan)
Aktuell info
• Nätverksträffar, regionmöten och medlemsmöten med senaste nytt
• Facebook - “Psykosyntesens vänner”
• Länkar till psykosyntesrelaterade sajter i hela
världen
Kurser/föreläsningar
• Medlemsmöten med föreläsningar, workshops med mera
• Information om kurser/konferenser inom
psykosyntes i Sverige och internationellt
Förmåner
• Patientansvarsförsäkring till förmånligt pris
• Marknadsföring via Samtals- och/eller Coachförmedlingen till förmånligt pris

Psykosyntesförbundet har som syfte
• att verka för kontakt och information
mellan yrkesutövande och
organisationer inom psykosyntes
• att verka för information om
psykosyntes och dess tillämpning till
allmänheten, myndigheter, näringsliv.
• att medlemmar ska erbjudas arrangemang med workshops som berör
psykosyntes och vår yrkesroll
• att verka för kvalitet och professionalism i yrkesmedlemmarnas verksamhet.
Vem kan bli medlem?
Yrkesverksam medlem kan du bli om du har
minst en tvåårig utbildning med ett yrkesdiplom
inom psykosyntes från en utbildningsanordnare
som är godkänd av förbundet. Stödmedlem
kan du bli om du studerar psykosyntes eller är
intresserad av psykosyntes och vill stödja
förbundets syfte.

Psykosyntesförbundet jobbar för dig.
Psykosyntesförbundet håller dig uppdaterad.

I

Diplomerad… Fågelfri… Ensam?
Nej, inte ensam. Psykosyntesförbundet (PSF)
är ett yrkesförbund som står bakom dig som
är yrkesverksam inom psykosyntes. Vare sig du
är terapeut, organisationskonsult eller coach.
PSF arbetar för psykosyntesen på alla plan – i
världen, i samhället och i mötet mellan människor. Genom att förbundet etablerar psykosyntesen som en naturlig resurs inom personlig och
organisatorisk utveckling öppnas vägar för dig
som medlem att få fler kunder/klienter.
Psykosyntesförbundet har överblick. Genom
PSF:s samarbete med andra organisationer och
inriktningar får du som medlem aktuell information om psykosyntes. Här finns möjlighet att
förkovra dig genom föreläsningar, kurser och
workshops rörande det senaste inom psykosyntesen i Sverige, Norden och övriga världen.
Som medlem i Psykosyntesförbundet får du
tillgång till ett mångsidigt nätverk av kolleger,
där många kommer från andra branscher och
för med sig olika kunskap in i psykosyntesen som
ständigt utvecklas och förnyas. Helt i enighet
med Roberto Assagiolis önskan.
Hur blir du medlem?
Medlem blir du enklast via Psykosyntesförbundets hemsida, www.psykosyntesforbundet.se
Eller mejla medlem@psykosyntesforbundet.se
så får du mer information.
Varmt välkommen!

