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Til nutidens  

kvalitetsbevidste ledere  

”Dit sind er som en faldskærm. Det 

fungerer bedst, når det er åbent”. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fønix 

V / Afshin Pakkar Tadbiri 
Psykoterapeut 

 
 

2575 5558 
Bedst mellem: 

7.30-8.00 og 15.00-16.00 
 

info@afshinpt.dk 
www.afshinpt.dk 

Personlig handlekraft 
 
 
Nu er det Nu! 
 
 
Er du leder eller mellemleder i den 

sociale sektor, i hjemmeplejen, på 

jobcenter eller i psykiatrien? 

 

Grib muligheden nu og giv dine 

medarbejdere flere redskaber og 

metoder til at styrke dem i deres 

daglige arbejde! 

 

Hvorfor vælge Fønix? 

Jeg skræddersyer undervisningen 

efter jeres ”virkelighed og behov”. 

 

Kontakt mig uforpligtende med henblik 

på et møde, hvor vi kan drøfte dine og 

dine medarbejderes behov og ønsker i 

forhold til undervisning, kursus eller 

supervision. 

 

”Det er de små valg, du tager i livet, 

der gør den største forskel.” 



Kernekvaliteter 
 
Ved du, at dine medarbejdere 
rummer kernekvaliteter, som er skjulte? 
 
Kernekvaliteter er et menneskes karakte-
ristika og det potentiale, der 
ligger i mennesket. 
 
 

 
 
 
Bevidstgør dine medarbejdere 
 
Lad dine medarbejdere finde frem til 
deres egne kernekvaliteter så de:  
 
udnytter deres fulde potentiale 

udvikler sig fagligt og personligt  

øger deres arbejdsglæde 

styrkes fagligt i deres arbejde 

øger bevidstheden om, hvorfor de hand-

ler og reagerer, som de gør! 

Styrk dine medarbejderes  
personlige handlekraft med: 

 
Undervisning/ Kursus 

Supervision 

Teambuilding/ Personaletræning 

 
Med elementer fra det psykiatriske  
og psykologiske felt vil jeg klæde dine 
medarbejdere på – så de er styrket i mø-
det og i arbejdet med sindslidende og bor-
gere med personlighedsforstyrrelser. 
 
Dine medarbejdere får nye indsigter og 
får styrket deres personlige handlekraft 
– når de står overfor udfordrende pro-
blemstillinger, i pressede eller nye situati-
oner. 
 
Frigør dine medarbejderes  
potentiale! 

 

Giv dine medarbejdere: 
 

Ny energi 

Større arbejdsglæde 

Positive forandringer 

Styrket kollegialt samarbejde og 
samvær 

Skab positive forandringer 
 
 
Mit teoretiske grundlag er  

psykodynamisk og hviler på  

objektrelationsteorien. 

 
 
Jeg inddrager metoder og elementer fra: 

 
 Korttidsterapi 

 Gestaltterapi 

 Kognitiv terapi 

 Systemisk terapi 

 Imago 

 Klientcentreret terapi 


