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Familjen är Helene Wennerlunds källa till energi. Hon älskar sitt hem i Bosnäs och skulle gärna vilja bo där i hela sitt liv. En dröm är att en dag ha en mottagning för sina terapiklienter i närheten av hemmet.
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»

Vill hjälpa andra att växa
– Det är en gåva att få möta människor i samtal, lära känna dem
och vara med som en guide i deras liv.
De senaste fyra åren har Helene Wennerlund studerat till samtalsterapeut parallellt med jobbet
som inköpskoordinator på Ellos.
Nu är hon redo att ta emot klienter.
Helene Wennerlund bor i ett fantastiskt hus i Bosnäs, som från början var
ett litet torp byggt år 1845. Hon och
hennes man har, periodvis med hjälp
av hantverkare, renoverat och byggt till
sedan de flyttade in för 18 år sedan. De
har tålmodigt letat efter finurliga lösningar och förverkligat dem. Resultatet är ett personligt och funktionellt
hem, där tre århundraden möts, ofta
med glimten i ögat. Senast var det köket som blev färdigt.
– Vi vill ha kvar känslan av att det är
ett gammalt hus, säger hon och visar
på en midjehög rumsavdelare i köket,
just innanför dörren till altanen. Plankorna som Patrik använt här är nog
mer än 150 år.
Styrkan i viljan
För några år sedan kände Helene Wennerlund att det var dags för en förändring i yrkeslivet. Hon skrev högskoleprovet och funderade på att börja

» Helene Wennerlund
Ålder: 45 år.
Bor: I Bosnäs.
Familj: Gift med Patrik, sönerna Jonathan
och Linus.
Fritidsintressen: Naturen, laga mat, läsa,
tillverkar ekologiska hudkrämer och duschscrubbar.
Gör mig glad: Patriks skratt, när barnen säger något roligt, när människor gör gott för
andra.

studera, kanske till dietist eller för att
ta hand om HR- och personalfrågor
inom företag.
– En vän tipsade om Humanova i Göteborg, där man läser psykosyntes och
kan gå en fyraårig utbildning till samtalsterapeut. Jag gillar ju mitt jobb på
Ellos och utbildningen tillät att jag
kunde jobba kvar.
Psykosyntes är en praktisk psykologiform som handlar om mänskligt växande, grundad av italienaren Roberto
Assagioli som var lärjunge till Freud.
– Tre områden är speciella, som att
människan har en vilja och att vi kan
arbeta med den. Det handlar också om
att ta reda på olika mönster som vi går
in i. Blir jag som ett barn när jag träffar min mamma eller går jag in i en underhållande roll tillsammans med vissa vänner? Man kan utforska de här

mönstren, lära känna dem och lära sig
att styra dem.
En tredje viktig sida i psykosyntesen
är att ta reda på sina styrkor.
– Livet har ju stökat till det för oss alla
på vägen, och inom psykosyntesen är
tanken att man kan hitta tillbaka till
sina styrkor, ta reda på vem man är och
vart man ska. Psykosyntesen inkluderar hela människan, både kropp, själ,
känslor och intellekt. Ordet syntes står
för helhet.
Studier på jobbet
Eleverna i klassen hade väldigt olika
bakgrund. Själv är hon utbildad textilekonom.
– Bland de andra fanns bland annat
en sjukgymnast, en ekonom, en inredare, en som drev ett städbolag och en
som var chef inom en kommunal verksamhet utanför Göteborg. Alla märkte vi hur mycket som förändrades runt
omkring oss, både i privatlivet och på
jobbet, när vi gick på utbildningen och
arbetade med oss själva.
På Humanova går eleverna i obligatorisk terapi, förutom att ha lektioner
och träffas i studiegrupper. Flera praktiska moment kunde Helene Wennerlund göra på Ellos.
– Jag fick möjlighet att göra mitt examensarbete om empatisk kommunikation tillsammans med de anställda på
sortimentsavdelningen. Jag höll workshops för grupper, och de fick ta scena-
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rier ur sina egna liv och fundera över
hur de hade kunnat säga saker på ett
mer empatiskt sätt. Alla började verkligen tänka och fundera och vi pratade
mycket om hur vanligt det är att vi värderar andra, har förutfattade meningar och hur vi kan göra istället.
Som diplomerad samtalsterapeut
kan Helene Wennerlund ta emot människor som gått och mått dåligt länge
utan att veta varför. Andra kanske vill
komma till större självinsikt och bli
säkrare på sin potential och sina styrkor. Hon startar nu egen firma samtidigt som hon fortsätter att arbeta deltid på Ellos. Och hon är tacksam över
att det gick.
– Jag hade aldrig klarat utbildningen utan min man, han har ibland både
fått lämna och hämta barnen i skolan,
på fritids och träningar. Vänner har jag
mest umgåtts med per telefon på mina
resor till och från Göteborg. Och jag
har slutat att tävla i lydnad med hunden. Tack och lov fick jag mycket positiv energi av utbildningen och det har
gjort att jag har orkat.
Hon tar emot klienter i en lokal som
hon lånar i Borås.
– Tanken finns förstås att ha en lokal
hemma i Bosnäs också, tänk att få ha terapisamtal ute i naturen under den varma årstiden. µ

Härnäst: Pontus Pettersson vill slå igenom som musiker
. . .

Anna Vörös Lindén

