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SRBt årsmöte den lördag 7 April 2018

Markera dina kalendrar för årsmötet lördag 7 april 2018 .

Plats, tid och program för evenemanget kommer snart till dig!



Lika – Olika – Unika

Lördag den 10 mars 2018 kl. 10 - 17

Välkommen till en workshop där du får möjlighet att trä�a

likasinnade och re�ektera tillsammans utifrån våra

specialkompetenser om vad som förenar respektive skiljer oss

och vad vi kan lära av varandra.

Vi utgår från ett case, en klient med hanterbar frågeställning och tre terapeuter från våra

olika föreningar kommer efter varandra att demonstrera sina varierande sätt att närma

sig klientens problem.

De deltagande föreningarna har bildat ett nätverk som kallas ”Kusinträ�en”, ett namn som

pekar på de släktskap vi har. Inbjudan går enbart ut till medlemmar i våra ”kusin”-föreningar.

Varje förening har tilldelats ett begränsat antal deltagare. Först till kvarn …

Tid: Lördag 10 mars 2018 kl. 10.00 - 17.00

Plats: Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19 Stockholm. T- Ropsten

Kostnad: 300 kr inkl. lunch

Anmälan: Med mailadress och föreningstillhörighet till Roland Axelsson,

roland@psykosyntesforbundet.se Tel. 072-560 36 05

mailto:roland@psykosyntesforbundet.se
https://s.smore.com/u/20856053c6a7a4968d6caa75af80d598.jpg


Efter anmälan får du, så fort som möjligt, bekräftelse om du fått en plats samt information

om betalning.

OBS! Gör din anmälan snarast, dock senast den 9 februari 2018!

Din anmälan är viktig för att vi skall kunna genomföra Workshopen!

Bakom inbjudan står följande ”kusin”-föreningar:

Psykosyntesförbundet www.psykosyntesforbundet.se 

SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter www.gestaltterapeuterna.se 

Svensk Psykodramaförening www.psykodrama.nu

Symbolföreningen – terapi och pedagogik www.symbolforening.se

SFSK - Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer www.sfsk.se 

Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK, www.sruk.se

Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, SRBt, www.bildterapi.se

Kort presentation av varje ”Kusin”-förenings olika metoder, se nästa sida:

Psykosyntesförbundet

Psykosyntes är en ”psykologi med själ” och samtidigt en livs�loso�. Ett systemiskt synsätt som

strävar efter harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor. Fokus ligger på det friska hos

människan och svårigheter ses inte som begränsningar, utan möjligheter. Kärlek, vilja,

acceptans och eget ansvar tillsammans med längtan efter att nå sin potential och egen unika

helhet utgör centrala delar i psykosyntesen. Som grund ligger sju grundpelare med metoder

som består av Avidenti�kation, JAG, Vilja, Idealmodellen, Syntesen, Mitt Högre Omedvetna och

SJÄLV. Dessa används för att utforska delpersonligheter, beteendemönster, styrande energier,

inre kon�ikter, motsättningar, längtan och intuition i syfte att ”bli den du är”!

SAG  ̶Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

I gestaltterapi utgår vi ifrån helheten, kropp och själ. Det existentiella är det som skapar nuet.

Varje nu är ett nytt nu med möjligheter att göra nya val. Mötet, kontakten, situationen här och

nu, medvetenhet och ansvar är de centrala hörnstenarna. Kroppsmedvetenheten har en

viktig plats eftersom det är genom kroppen vi får kontakt med våra känslor.

Sinnesförnimmelser, känslor och intellekt ges samma värde.

Svensk Psykodramaförening

Psykodrama är spontan teater med terapeutiskt syfte och har i teori och praktik utvecklats

sedan 1920-talet, först i Österrike och sedan i USA av psykiatern JL Moreno och hans

efterföljare. Med hjälp av en grupp spelas angelägna teman ur ens liv upp. Man använder

sin kreativitet, nödvändig för förändring och sin spontanitet för att göra nya val. Ny insikt

utvecklas genom genuina möten med annan person eller annan del av sig själv. Man

analyserar vilka roller som exponeras i mötena. Är de adekvata eller behöver de utvecklas

eller förändras? Aktionen väcker upp känslor och implicita minnen. Verklighet eller fantasi,

nutid eller resor i tiden spelas upp på scenen här och nu.

Symbolföreningen – terapi och pedagogik

Symbolföreningens medlemmar vill främja den urgamla kunskapen om symbolens, ritualens

och gestaltningens uttrycksformer som stärkande redskap i lärande och läkande processer.

Människan har redan som barn tillgång till symbolspråket och vi bär inom oss bilder och

meningsskapande föreställningar, som för varje enskild individ kan skapa en helhet för

utveckling och växande. I symbolutbildningen lär vi oss hur olika kreativa uttrycksformer

http://www.psykosyntesforbundet.se/
http://www.gestaltterapeuterna.se/
http://www.psykodrama.nu/
http://www.symbolforening.se/
http://www.sfsk.se/
http://www.sruk.se/
http://www.bildterapi.se/


såsom bilder, myter, sagor, inre visualisering, drömmar, ritualer, rörelse, rollspel, musik, osv

kan användas för att få kontakt med vårt inre medvetande och �nna former för läkande.

SFSK Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer

Systemiska konstellationer (familj-, organisation- m.�.) åskådliggör påverkan och samband i

mönster som styr och påverkar våra liv. Vid en konstellation skapas en scenisk gestaltning av

det aktuella systemet. En sådan uppställning ger genom representanter tillgång till medveten

och omedveten kunskap om de relationer, samband och kopplingar som ingår i de system

som utforskas. Syftet är att åskådliggöra hinder för ”kärlekens �öden” och få nya perspektiv

för att skapa balans i systemet, t.ex. inkludera de som blivit exkluderade, släppa ansvar som

inte är mitt, �nna min rätta plats i systemet.

Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK

Uttryckandekonstterapi (UKT), en integrerad multimodal konstnärlig terapiform kombinerar

verbala och icke- verbala uttryck (bild, musik, dans, drama, poesi, psykodrama). I

övergångarna mellan konstarterna fördjupas den terapeutiska processen. Liksom annan

bearbetande psykoterapi visar UKT på klientens smärta, styrka och svaghet, men ger också

glädje, vitalitet och ökad självkännedom via skapandet, där medvetna och omedvetna skikt

samverkar. Grundad av konstnären Shaun McNi� 1973 på Lesley College Graduate School i

USA och introducerad i Sverige av Phillip Speiser på 80-talet, betonar UKT konstens, den

konstnärliga processens och ritens läkande förmåga för individ, grupp, samhälle. 1983-1992

drev Speiser utbildningen i Sverige.

Svenska Riksförbundet för BIldterapi, SRBt

Bildterapi är en behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation

tillsammans med en utbildad bildterapeut. Bildterapin har sin grund i övertygelsen att

bildskapande i en terapeutisk relation främjar hälsa genom att utveckla och integrera

kognitiva, emotionella och sensomotoriska processer.

2018 Uppdatering av medlemavgift och
medlemsinformation

När kontrollerade du medlemsinformationen på SRBt

hemsida senast?

Snälla skriv till oss (hemsidan@bildterapi.se) om något har

förändrats ...

Kolla här först: http://bildterapi.se/bildterapeuter.html

Har du �yttat?

Har du en ny hem- eller företagsadress?

Nytt telefonnummer?

Ny företagswebbplats?

I samband med att det är dags att betala in

medlemsavgiften för 2018 vill vi påminna om följande:

mailto:hemsidan@bildterapi.se
http://bildterapi.se/bildterapeuter.html
https://s.smore.com/u/3543337b1d3b14a91f8b312c98158a3d.jpg


Bildterapeuter mot barnsexhandel

Några bildterapeuter deltog i Musikhjälpen 2017 via en

insamlingsbössa ”Bildterapeuter mot barnsexhandel”. Initiativet

kom spontant men tyvärr något för sent och spreds enbart under

en kort period i facebookgruppen. Nästa år startar vi insamlingen

i god tid så kan alla som vill vara med och bidra.

Bössan Bildterapeuter mot barnsexhandel samlade till slut in 1150 kronor! "Runt 1000

kronor kan räcka till att utbilda så kallade barnambassadörer som lär sig om sina rättigheter

för att sedan kunna sprida kunskapen vidare. Runt 1000 kronor kan också räcka till en månad

rättslig hjälp för ett barn i Kambodja som blivit utsatt.”

Tack för alla �na bidrag, tillsammans gör vi skillnad för BARN ÄR INTE TILL SALU !

Inlämnad av Angeliki Goulias

Yrkesverksam bildterapeut betalar 350 kr/år

Pensionerad yrkesmedlem (fyllda 65 år) 200 kr/år

Intresse/stödmedlem 180 kr/år. 

Namn på medlem och hemort anges vid betalning.

Betalning till SRBt på PlusGiro 30 59 69-8

Tack!

https://youtu.be/tv7S8v3rM-U

https://s.smore.com/u/66a7e78a23a8fe37d66272396d8a99e2.jpg


https://youtu.be/M4so_Z9a_u0

En konst gjord av tillit, sårbarhet och anslutning | Marina
Abramović | TED Talks

Marina Abramovićs konst driver gränsen mellan publik och konstnär framåt i strävan efter

ökad medvetenhet och personlig förändring.

I hennes banbrytande 2010-arbete, "The Artist Is Present", satt hon helt enkelt i en stol vänd

mot publiken, åtta timmar om dagen ... med kraftfulla känslomässiga resultat. Hennes

djärvaste arbete kan fortfarande vara på väg - det tar sin form i ett sprudlande konstinstitut

som ägnas åt experiment och enkla handlingar som görs med uppmärksamhet. "Inget

händer om du alltid gör saker på samma sätt", säger hon. "Min metod är att göra saker jag är

rädd för, saker jag inte vet, att gå till territorium som ingen någonsin varit i."

20th Nordic Art Therapies Conference - October 11- 14, 2018

Iceland is hosting the 20th Nordic Art Therapies Conference in Hveragerði, a beautiful

village surrounded by geothermally active area, 35 km outside of Reykjavik.



We are now sending out a call for papers and workshops. Our call is open to all creative

arts therapies: art therapy, music therapy, drama therapy, dance/movement therapy,

poetry/bibliotherapy, and psychodrama.

 Deadline for all proposals submission: February 24, 2018

 The theme of the conference is “Diversity within the Creative Arts Therapies.” We aim to

explore the diversity of theories in practice, population, research and studies in all the

creative arts therapies. We are excited to hear and experience what each of you have to o�er

and to learn from each other.

 During the conference, we will hear paper presentations and participate in workshops. We

especially encourage you to share your ideas through a workshop, as learning by doing is

very powerful.

We invite you to send abstracts that somehow correspond with the theme described but

keep in mind that diversity comes in many forms and colors.

 Abstracts should not be longer than 200 words, only abstracts submitted in English will be

considered. Please write your abstract in clear and precise language.

Check out the website for more information: http://www.ncatc2018.is

2020 kommer Nordiskt Bildterapi seminarium att äga rum i
Sverige!

Vi behöver börja planeringen NU!!

På årsmötet 7 april kommer vi att forma en arbetsgrupp för att sätta i gång med

förberedelser. Vill du vara med?

Missa inte årsmötet eller kontakta Jane Hawes MOB 073 9779792, janehawes@live.se

http://www.ncatc2018.is/
mailto:janehawes@live.se


Om SRBt... sprid kärleken!

Kriterier för medlemskap:

Till yrkesmedlem i SRBt kan den antas som yrkesmässigt

bedriver bildterapi eller har påbörjat klientarbete i utbildning

till bildterapeut och som vill arbeta för förbundets

målsättning.

Till intresse/stöd medlem antas den som vill anta och arbeta

för förbundets målsättning, dock utan rösträtt.

Ansökan om yrkes- alt intressemedlemskap:

Ansökan sker numer elektroniskt - gör så här: Klicka upp nedan angivet formulär och spara

ner det till din dator, öppna det sedan från den plats du sparade det till och fyll i det

elektroniskt, spara.

Elektroniskt ansökningsformulär (nytt 2017-06-16)

Stadgar (reviderad 2016)

Etiska riktlinjer SRBt (reviderad 2016)

Sänd formuläret som bilaga per e-post till medlem.srbt@gmail.com - dit även eventuella

frågor om ansökan sänds. Ansökan prövas sedan av SRBt:s styrelse.

https://youtu.be/1_a57ZNlU6o

http://www.bildterapi.se/images/stories/PDF2017/ansokan_srbt-medlemskap20170616.pdf
http://www.bildterapi.se/images/stories/PDF2016/stadgar-srbt_rev2016.pdf
http://www.bildterapi.se/images/stories/PDF2016/etiska-riktlinjer-srbt_rev2016.pdf
mailto:medlem.srbt@gmail.com
https://s.smore.com/u/b16bfef15d1a7fa8a106ed628ae2ac79.jpg


Alla Hjärtans Dag - vad har den att göra med kärlek?

Om FRIA ORD - FRIA BILD!

Detta är en avdelning för våra medlemmar där ni kan uttrycka era åsikter, tankar och känslor

om bildterapi, psykologi, konst och mer!

Skicka din text och/eller bild till redaktören före den 15: e månaden. Den kommer att ingå i

nästa månads BildterapiForum.

Om ingen skickar en artikel kan jag i allmänhet komma med några tankar.

- Catherine, redaktör



Om FRIA ORD - FRIA BILD: Några tankar
om alla hjärtans dag...

Självvård betyder att vårdera sin egen lycka och välbe�nnande.

Självvård börjar som en ovillkorlig känsla av stöd och omsorg och

medkänsla för mig själv. Det kan också anses vara en vilja att möta

personliga behov, tillåta icke-dömande tänkande och se jaget som

väsentligt värdigt, bra, värdefullt och förtjänt av lycka.

Idag står vi inför utmaningarna av långa pendlingar, längre

arbetstid och global politisk och ekonomisk osäkerhet. Dessa

stressmoment kan slå ner oss. De kan få oss att bygga väggar runt

oss själva som är så täta att även våra kära vänner, partners, makar och barn inte kan komma

in.

Ändå �nns det ett annat sätt.

Så hur helar vi oss själva?

Hur kopplar vi av från intensiteten i vårt arbete med klienter?

En enkel och rolig lösning är genom anslutning till andra bildterapeuter. Planera att delta i

en eller �era av de många konferenser och workshops som erbjuds världen över varje år. Det

�nns något magiskt i att blanda sig med andra som engagerar sig i liknande typer av arbete.

Genom att delta i konferenser och workshops lär vi oss nya idéer och tekniker, skapar nya

vänner och lämnar oss föryngrade och med mer energi.

https://youtu.be/htobTBlCvUU
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En annan aspekt av självhälsan inom bildterapi är att vara medveten om sekundära trauma

och medkänslo trötthet. Som hjälpmedarbetare lyssnar vi på kunders berättelser om

depression, ilska, rädsla, smärta, trauma eller andra problem och vi absorberar oavsiktligt en

del av denna känslomässiga energi. Om vi   inte har vägar för att eliminera dessa giftiga

ämnen får vi själva problem.

Som bildterapeuter är det viktigt att känna igen symptomen på överförda trauma. Om du

upplever några traumasymtom är du inte ensam.

Arbeta för att skapa och upprätthålla en sund balans mellan ditt yrkesarbete och personliga

liv. Gör en gemensam insats för att hålla din kropp, sinne och hälsa i gott skick genom att äta

gott och få gott om sömn.

En annan viktig del av självhälsan inom bildterapi är att engagera sig i den egna personliga

kreativa terapeutiska process utöver den övervakningsprocess som ingår i vårt arbete. Att

vara en bildterapeut i terapi (eller konstterapi) är en bra sak. Sekundärt trauma och

medkänslo-trötthet kan behandlas!

Liksom de �esta färdigheter kan självomsorg praktiseras och bemästras. Det kan stärkas

genom att skapa dagliga rutiner och ritualer.

Här är fem självomsorgsövningar du kan överväga:

1. Var bra mot dig själv. Göra någonting ibland som bara är för dig, något du tycker om. Det

kan vara en �lm, en bra bok, ett bubbelbad eller en lång simtur. Du vet vad som ger dig

glädje och vila. Gör en lista över de aktiviteterna och införliva dem i varje vecka.

2. Lyssna på dig själv. Sitt tyst och låt ditt sinne rymma sig själv. Lyssna på vad som bubblar

upp i stillheten. Om du uppmärksammar utan att dömma, kommer sanningar fram. Gör plats

för dessa sanningar, på samma sätt som du skulle om du lyssnade på en älskad eller en

klient. Rita, måla, gör collage eller skulptera dessa sanningar. Låt det du lär dig informera hur

du förstår dig själv och �ytta dig mot större självacceptans.

3. Ta hand om dig själv så som du tar hand om andra. Tänk på de saker du vanligtvis gör för

andra och gör tid att göra saker för dig själv.

4. Gör en lista över dina goda egenskaper. Det är mänskligt och begripligt att känna sig

otillräcklig, generad eller frustrerad. En bra motvikt är att rutinmässigt ge röst åt dina styrkor.

Föreställ dig någon som älskar dig och namnger de tre bästa positiva sakerna om dig. Låt inte

kören av inre kritiska röster argumentera mot dessa punkter. Låt dina goda kvaliteter stå

stolta på listan.

5. Förlåt dig själv och förlåt andra. Vi har alla fel. Men vi kan lära oss av misstag snarare än

att slå ner oss upp eller falla i ett tillstånd av förlamande lidande.

Att lyssna på interna skammeddelanden förbättrar inte dina utsikter, ändrar för�utna eller

får dig att känna dig mer älskvärd. Flytta målmedvetet framåt med en förståelse för att vi alla

lär oss och växer.



Om du fortfarande har problem med att förlåta dig själv gör du något för att motverka dina

missgärningar. Gottgör personer du har skadat om det inte gör situationen sämre. Med dina

kunskaper �nns det säkert välgörenhetsorganisationer som skulle välkommna dig med öppna

armar.

En alla hjärtans dag självvårdsövning

Jag skapade en alla hjärtans dag övning för att stärka vår egen självomsorg. Målet med denna

prompten är att fokusera mot självomsorg. Du kommer att slappna av, du blir lyckligare och

du får mer att erbjuda världen som ett resultat.

Detta skulle vara en mycket positiv övning för våra klienter också. Det kan fungera särskilt bra

med klienter som kämpar med låg självkänsla och skulle fungera lika bra i enskilda sessioner

som i gruppsessioner.

Gör ditt eget speciella ”Alla hjärtans dagskort”!

Använd de typer av konstmedia och bilder som kallar på dig.

Collage är super för detta.

Skriv därefter en dikt, ett citat eller en lista med kärleksfulla kvaliteter om dig själv att

sätta in i kortet.

Gör slutligen ditt eget speciella kuvert, adressera det till dig själv och maila det.

Ja, jag menar att sätta ett frimärke på det och lägg det på brevlådan!

Efter en dag eller två får du ett mycket speciellt valentinkort!

Sätt det på en plats som du kommer att se varje dag.

Glad alla hjärtans dag!

- Catherine Rogers Jonsson





Om SRBt Nyhetsbrevet BildterapiForum
SRBt nyhetsbrevet publiceras september till juni för att ge

aktuell information om bildterapi i Sverige, lyfta fram vårt

dynamiska yrke och dess kreativa medlemmar.

Om inlämnande av information:

Skicka in artiklar före den 15: e varje månad för

införlivande i nästa månads nyhetsbrev.

Ingan PDF-�ler !!!

Skicka endast WORD-dokument och JPG-�ler under 1.0

Megabit!!! Vårt nyhetsbrevs software kan inte rymma

andra format!

OBS! Korrigera din egen grammatik och stavning! Jag

kommer att formatera din text så att den passar

nyhetsbrevet, men jag kommer inte att korrigera din

språkanvändning.

Vi förbehåller oss rätten att inte publicera någon artikel

som bedöms olämpligt för nyhetsbrevets mål och SRBts

etik.

Catherine Rogers Jonsson, redaktör

Jan Elof Jonsson, språkstöd

BildterapiForum antal läsare i januari 2018: 400

art4health@gmail.com 0705507195

bildterapi.se

https://s.smore.com/u/f4f89a4c5971aa3451824df363c7ec61.jpg
mailto:art4health@gmail.com
tel:0705507195
http://www.bildterapi.se/

