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Höstmeddelande från The Human Element Sweden
Det var ett tag sedan vi hördes av! Jag hoppas du haft en bra sommar.

Jag ser fram emot att träffa dig och övriga i nätverket igen på någon eller några 
av våra aktiviteter i december 2012 och våren och sommaren 2013.

Som jag uppfattar det har åtskilliga handledare haft en bra beläggning  - och inte 
påverkats av lågkonjunktur; ännu är kanske bäst att tillägga! Det genomförs fler 
THE- och RC-seminarier än tidigare. En del går som öppna seminarier men 
framförallt ges det flera interna seminarier och program i företag och myndighe-
ter.

Det finns förstås erfarenheter av detta att prata om. Jag hoppas att nätverksträf-
fen den 11 december kan vara ett bra tillfälle för att dela erfarenheter med kolle-
gor. Jag har bett några handledare att förbereda presentationer av några ”in 
house” jobb.

Genomförda evenemang m.m.
Handledarutbildningar
THE Sweden har under året arrangerat fyra handledarutbildningar:

• THE i Kundrelationer med Gary Copeland i januari 2012
• THE Phase II med Ron Luyet och Per-Åke Sundholm i februari 2012
• Implicit Career Search med Steve Miller i april 2012
• Förtroendefullt Samarbete med Christian Rudqvist och Elisabeth Flodin i 

augusti 2012

2012 har sett många nya handledare certifieras: 11st.  i Human Element och 9 st.  
i Radical Collaboration – Förtroendefullt Samarbete, 16 st. i THE i Kundrela-
tioner och 9 st. i ICS. Det är en bra utveckling! Både THE, RC och olika 
tillämpningar fortsätter att växa starkt i Sverige.

Ron Luyet gav Enrichment Days och FIRO seminarium i februari.

Jim Tamm har varit här i flera vändor - i april/maj, juni och augusti - och givit 
ett stort antal företagspresentationer - nu senast för Frontwalker och Försäkr-
ingskassan. 

Om du vill se diagram över utvecklingen av THE- och RC-handledare under 
2000 talet så kan du klicka här .

Där hittar du också en lista över aktiviteter arrangerade av THE Sweden de 
senaste åren.

http://www.thesweden.se/om-the-human-element-sweden/
http://www.thesweden.se/om-the-human-element-sweden/


Planerade evenemang för hösten 2012 och vintern, våren 
och sommaren 2013

Judi Bell kommer till Sverige i december
THE Sweden anordnar ett seminarium med Judi Bell i december!

Authentic Leadership 1 den 3-7 december. 
Kursen ges som externat på Piperska Muren på Kungsholmen.

Den här kursen har givits ett antal gånger tidigare i Sverige – senast i december 
2011. Förr hette den Diminish Your Defensiveness.

Jag har sagt det förut och säger det igen – det finns inte bättre vidareutbildning 
för THE- och/eller RC-handledare än Judis kurser. Så tag chansen nu - vi har 
inte råd att ha henne här varje år.

Om du är intresserad av att delta så är jag tacksam om du snarast tar kontakt 
med mig.

Du hittar kursinbjudan på min hemsida - klicka här .

Nätverksträff den 11 december
Som vanligt är det en Nätverksträff i år – traditionsenligt den andra tisdagen i 
december. I år blir det den 11 december på Piperska Muren på Kungsholmen.

Programmet är än så länge preliminärt men det är klart med följande personer:

• Mis Segebo och Niclas Folkesson talar om sitt arbete på  Försäkringskassan.

• Gary Copeland talar om gruppdynamik och grupputveckling.

• Elisabeth Flodin och Lars-Erik Jonson presenterar sitt arbete på Scan. 
De har där bl.a. genomfört ett 30-tal kurser i Förtroendefullt Samarbete.

• Om Judi är kvar i Stockholm så gör hon också något på en timme.

• En fransk handledare vill gärna komma och presentera hur hon jobbar med 
THE i Frankrike.

• Och sedan hoppas jag att Kjell Snickars kommer!

Som vanligt avslutas kvällen med en buffémiddag med många möjligheter till 
nät-verkande.

Inbjudan till Nätverksträffen kommer lite senare under hösten.

http://www.thesweden.se/files/Bell-Sthlm-Dec-2012.pdf
http://www.thesweden.se/files/Bell-Sthlm-Dec-2012.pdf


Handledarutbildning i The Human Element
En glad nyhet! Ron Luyet kommer till Sverige igen 28 januari - 8 februari 2013 
för att leda en handledarutbildning i The Human Element med assistans av Per-
Åke Sundholm.

Sprid gärna detta i ditt eget nätverk; där finns säkert personer som både kan och 
vill certifiera sig. Berätta för dem om Handledarutbildningen! För att se inbju-
dan klicka här .

Seminarier med Ron Luyet i februari 2013
Enrichment Days
Ron Luyet kommer att ge två Enrichment Days för THE- och RC-handledare i 
Stockholm den 12-13 februari. De fyra gånger som Ron givit Enrichment Days 
– 2008, 2010, 2011 och 2012 – har varit mycket lyckade  med uppåt 30 delta-
gare per seminarium. Så boka in dagarna i din almanacka – gör det redan nu!

Inbjudan hittar du här.

FIRO Theory as an approach to Social Intelligence and building Social Capital

Ron ägnar detta 3-timmars seminarium åt några särskilda aspekter av FIRO. Det 
blir i Stockholm den 14 februari.

Det här är ett seminarium som ju inte i första hand vänder sig till certifierade 
handledare. Min föreställning är att det kan vara intressant för många av dina 
kunder och/eller kolleger som kan vara intresserade av att veta mer om FIRO 
och grunderna för The Human Element och Radical Collaboration.

Klicka här för att se inbjudan.

http://www.thesweden.se/files/The-Human-Element-Certification-20131.pdf
http://www.thesweden.se/files/The-Human-Element-Certification-20131.pdf
http://www.thesweden.se/files/EnrDaysRonFebr2013-120807.pdf
http://www.thesweden.se/files/EnrDaysRonFebr2013-120807.pdf
http://www.thesweden.se/files/RonFiroSemFebr2013-120807.pdf
http://www.thesweden.se/files/RonFiroSemFebr2013-120807.pdf


Utvecklingsdagar med Green Zone Culture (Ron, Ailish, 
Jim, Celeste)
Det här är något helt nytt och spännande: ett 5-dagars program den 12 – 16 
augusti 2013 i närheten av Stockholm – kanske i skärgården. Jag tittar just nu på 
olika alternativ. Så här presenterar Ron konceptet:

”This Green Zone week will incorporate new updated materials and re-
search that Ron and Celeste are using in their Human Element trainings 
and other Green Zone work they are doing, along with additional mate-
rial being developed by Jim and Ron for Radical Collaboration. You will 
also be introduced to some of the new work Celeste is doing regarding 
health and well-being at work and Ron’s Ningenryyouku ”people power” 
workshop, an 8-day executive leadership class taught in Japan. Ailish 
Schutz the co-founder of Will Schutz Associates who has been community 
building in Peru the last decade will inspire us with various psycho-
spiritual exercises.

Daily schedule will involve meditative and visualization work, small and 
large group work, self-reflection time, social interaction and play time.

Members of the Green Zone Culture Group will be working together to 
offer an interactive experience designed to deepen your understanding of  
yourself, each other and the world.”

Här är antalet deltagare begränsar till 20 och jag räknar med att vi blir många 
från andra länder. Du bör alltså vara ute i god tid med din anmälan.

Handledarutbildning Förtroendefullt Samarbete/Radical Collaboration
Den 18-24 augusti kommer Christian Rudqvist med stöd av Niclas Folkesson att 
ge en handledarutbildning – RCTC (Radical Collaboration Trainer Certifica-
tion). Vi planerar att ge utbildningen på engelska denna gång. 



Nygammal tillämpning med nytt material
The Human Element i Kundrelationer och Implicit Career Search är två 
tillämpningar av The Human Element som funnits ett tag.

The Human Element i Kundrelationer
fokuserar på det speciella i att hantera en kund (patient, klient etc.) med 

användning av de färdigheter och kunskaper som The Human Element® erbju-
der. Programmet utvecklades av Gary Copeland och Judi Bell.

Vi har sett över materialet inklusive handledarmanualen och jag räknar med att 
nytryckt material kommer att finnas tillgängligt att köpa för certifierade handle-
dare i slutet av september 2012.

Jag räknar med att vi skall genomgöra flera Handledarutbildningar i både THE i 
Kundrelationer och i ICS. Ännu har vi nog inte ett tillräckligt underlag för att 
köra men hör gärna av dig till mig med din intresseanmälan. Så snart det finns 
tillräckligt stort intresse slår jag till.

Implicit Career Search
fokuserar på karriärutveckling : vad vill jag bidra med och få betalt för det? 
Även här kommer det en ny Handledarmanual och en ny Arbetsbok. Christian 
Rudqvist lägger just sista handen vid översättningsarbetet. Jag räknar med att 
materialet finns i tillgängligt att köpa för certifierade handledare i slutet av sep-
tember 2012.

Europeiska och Internationella THE Updates
Årets THE European Update 
gick av stapeln i Évora i Portugal den 16 – 19 maj 2012 med ett 30-tal deltagare 
från Portugal, Frankrike, Belgien, USA, Danmark, Finland och Sverige. Från 
Sverige gjorde Mis Segebo och Niclas Folkesson en mycket uppskattad presen-
tation av sitt arbete med Förtroendefullt samarbete och The Human Element på 
Försäkringskassan. Där har vi en spännande förändringsinsats som vi kommer 
att höra mycket mer om framöver!

Årets International Human Element Update 
äger rum på Westerbeke Ranch utanför Sonoma i Kalifornien 11 – 14 oktober 
2012. Det finns nu ett beslut om att arrangera International Human Element Up-
date även i Asien och i Europa. Vart tredje år bör det då hamna i Europa.

Jag har erbjudit att vi i Sverige kan arrangera International Update 2014 eller 
2015.



Ny hemsida för The Human Element Sweden
Det har skett en hel del förändringar av hemsidan. Mer material, fler filer och 
videoklipp. Förhoppningsvis blir det  lättare att hitta med en mer lättöverskådlig 
struktur och tydligare menyer. Jag återkommer med information om det. 

Du hittar hemsidan som vanligt på http://www.thesweden.se. 
Tag gärna del av ny information som finns där.

Under Goda Exempel kan du hitta en beskrivning över hur Differo har jobbat 
med Förtroendefullt Samarbete på SCAN. Det återkommer på nätverksträffen.

Överhuvudtaget hittar du många artiklar om THE och RC om du går in och letar 
under ”Goda Exempel” i menyn. Gör det gärna till en vana att titta under kalen-
dariet på första sidan om planerade aktiviteter under 2012/2013.

The Human Element har en internationell hemsida som sköts av The Schutz 
Company. Den finns på http://www.thehumanelement.com/.

Hemsidan för RC och Jim Tamm finns på 
http://www.radicalcollaboration.com . 

Freys Hotels
Många i nätverket känner Marie Stanley (tidigare Larsson). Hon är handledare i 
The Human Element och i THE i Kundrelationer sedan tidigt 2000-tal. 

Marie och några andra kolleger jobbade intensivt med Concordance-beslut för 
att utveckla Freys i början och mitten av 2000-talet. Freys blev något av ett The 
Human Element  Hotell i Stockholm. Jag brukade rekommendera mina gäster 
och andra i Nätverket att ta in där; det är trevligt och centralt och vi fick bra 
priser. 

Marie är nu åter på Freys och leder deras Konferensavdelning (som för övrigt är 
väldigt fräsch).

Marie och jag har pratat om speciella priser för det svenska Nätverket och just 
nu har vi ett erbjudande som Marie beskriver så här:

”Vi skulle vilja erbjuda THE-nätverkets medlemmar 8 % på konferenslo-
kaler och hotellrum på Freys Hotel, Hotel Lilla Rådmannen och Hotel Bak-
fickan från och med nu till och med december 2013.

Gäller på nya bokningar som bokas direkt med hotellen eller via vår egna 
hemsida genom att uppge kod ’the’. På helger kan vi oftast erbjuda en 
högre rabatt på konferensrum.”

Testa detta erbjudande och tala om för mig vad du tycker så kan vi utvärdera 
senare. Det tar alltid en stund att köra in så jag tror vi behöver tänka långsiktigt.

http://www.freyshotels.com/freyshotel/default-sv.html

http://www.thesweden.se
http://www.thesweden.se
http://www.thehumanelement.com/.
http://www.thehumanelement.com/.
http://www.radicalcollaboration.com
http://www.radicalcollaboration.com
http://www.freyshotels.com/freyshotel/default-sv.html
http://www.freyshotels.com/freyshotel/default-sv.html


Avslutning
Jag hoppas du har god beläggning och trivs med att arbeta med THE, RC och 
andra tillämpningar. Du glömmer väl ändå inte din egen fortbildning och ut-
veckling? Det jag här orienterar om handlar mest om det och om att vara del av 
en professionell gemenskap.

Vi ses, hoppas

Leif Cervin, 

Chapmansgatan 3, 112 36 Stockholm, Tfn 08-651 03 96, mobil 070-491 7651,e-post leif.cervin@thesweden.se 

mailto:leif.cervin@thesweden.se
mailto:leif.cervin@thesweden.se

