
 1(4) 
 

Kusinträff i Stockholm 
17 sept 2016 Kl. 10-17 

Folkkulturcentrum  
Artemisgatan 19, Stockholm 

 

 

 

 
      Medlemsbrev 4/2016 

 
Hej kära medlemmar! 
 
 
Sommarord från ordföranden….. 
Två månaders spännande arbete som ny ordförande har nu gått och jag kan bara konstatera att jag 
är så tacksam för att få jobba med detta viktiga arbete i förbundet tillsammans med styrelsen och alla 
andra aktiva medlemmar som bidrar med sin kompetens och förmågor. Tack alla som bidragit till att 
värva nya medlemmar – 15 nya på 2 månader! Fortsätter det så här så kommer vi snart att dubbla 
medlemsantalet. Det har hänt många nya saker och en del av dessa kan ni läsa om här. 
Än en gång, vill du bidra på något sätt så hör av dig – du behövs! Önskar er en skön sommar med 
mycket av allt det som just du längtar efter….  
Hörs till hösten igen! 
 

Anette tipsar om Psykosyntes Institutet i Florens.   
Ett måste om du är i Florens är att besöka Assagioliinstituet, men boka tid. Bilden nedan visar på 
Assagiolis kontor och hans böcker som finns väl bevarade. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Inloggning på hemsidan  

Användarnamn: 
PsfMedlem16 

Lösen: DP16Jag 
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Anita Malmros rapporterar från Sicilienkonferensen (2-5 juni 2016) 
”Psykosyntes för framtiden”… 
 var temat på årets konferens i Taormina på Sicilien 2-5 juni. Dagarna var fyllda med föreläsningar 
och mängder av olika workshops. Jag deltog bland annat i workshopen ”To Choose Love”, med Eva 
Sanner där hon på ett fantastiskt vis förmedlade sitt underbara sätt att jobba med par. Tre intensiva 
dygn med psykosyntes från morgon till kväll. Fantastiskt att vara bland ca 400 människor från många 
delar av vår värld som på olika vis har kopplingar till psykosyntes. 
Känner mig inspirerad och mycket påfylld, samtidigt stolt över att det är detta jag jobbar med och får 
utvecklas i. Känns ännu mer lustfyllt att få sprida och verka i Assagiolis anda, ett så viktigt fredsarbete 
i vår oroliga värld. Hans ande vilade på något sätt över oss alla och skapade en förenande känsla i 
mötet av våra olika kulturer.  
Jag uppskattade verkligen Piero Ferruccis inledning med ett videoexempel om forskning på små barn, 
vilket belyste hur vi föds med empati och moral. Kenneth Sörensen, författare till boken ” The Soul of 
Psychosynthesis”, höll en passionerad och inspirerande föreläsning om psykosyntesens sju 
grundpelare. Barbara Veale Smith exemplifierade sin tro på medveten närvaro med en gripande 
meditation. 
Ämnesområdena var omfattande och det mesta täcktes nog in, från sjukvård, utbildning, näringsliv till 
kvantfysik. Vikten av att öka medvetenheten och hitta nya vägar till en friare och kärleksfullare värld. 
Det var så härligt att få vara i ett sammanhang där vår andlighet och våra materiella delar får 
samspela i en enda helhet. Om fyra år är det dags igen, kan jag åker jag då också – häng med! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vackra Taomina 

Piero Ferrucci 
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Lotta blir Psykosyntesförbundets nye kanslist 
Carina Larsson slutar som förbundets kanslist efter flera års intensivt arbete och överlämnar nu med 
varm hand till styrelseledamoten Charlotte Mofors Blixt, ”Lotta”. Hennes e-post är 
lotta@psykosyntesforbundet.se. Lotta svara också på e-post till medlem@psykosyntesforbundet.se. 
Carina är fortfarande vice ordförande, hemsidesansvarig, ingår i auktorisationsrådet och i 
Kusinträffens styrgrupp och har fortfarande e-post carina@psykosyntesforbundet.se. 

 
Styrelseledamoten Christel Dopping blir ny regionansvarig i mellersta Sverige/ 
Stockholm. 
Kära medlemmar! Jag har fått förmånen att ta över ansvaret som regionansvarig för mellersta 
Sverige/Stockholm, varför jag kort vill presentera mig och samtidigt bjuda in till höstens 
medlemsmöte, som kommer att hållas under oktober månad i Stockholm. Ett separat mejl om 
datum, innehåll och upplägg skickas ut efter sommaren. 

Jag heter Christel Dopping och arbetar dels som samtalsterapeut och -coach sedan tio år, dels som 
lärare på HumaNova (etapp 1 och etapp 2) sedan fyra år. Sedan årsmötet är jag invald i 
Psykosyntesförbundet som ordinarie ledamot och önskar bidra till att psykosyntesen sprids och 
stärks, men också till att medlemmarna i förbundet känner inspiration, stöd och glädje i sitt arbete! 

Jag hoppas därför på stor uppslutning i höst när vi har möjlighet att ses, förkovra oss och utbyta 
erfarenheter! Med önskan om en skön sommar och på återhörande, /Christel Dopping 

 

Psykosyntesförbundets regionansvariga 
Vi har länge saknat en representant som regionansvarig i norra Sverige men nu kan styrelsen 
meddela att ledamoten Karin Stenman tar sig an uppgiften och kommer att presentera sig i nästa 
medlemsbrev. Tidigare regionansvarig för västra Sverige är Helen Radö och för södra Sverige Henrik 
Lindeberg.  
 
Kusinträff i Lund 
En kusinträff har ägt rum på Hälsans Hus i Lund den 16 april och regionansvarig Henrik Lindeberg 
berättar att det blev mycket bra. Det kom 10 terapeuter från psykosyntes, gestalt, symbol och drama 
träffades och hade två sessioner. En psykosyntesterapisession med Henrik Lindeberg och en 
gestaltterapisession med Petra Lindblom. Efter reflektion, åt alla lunch och fikade tillsammans. 
Styrgruppen i södra Sverige fortsätter nu att arbeta på nästa tillfälle. 
 

Nyhet - Om mig som PDF-fil på vår hemsida 
Nu har vi lagt upp broschyren ”Om mig” som PDF-fil på vår hemsida. Gå in, läs den och berätta att 
den finns att läsa för dina klienter/adepter/kunder. När du vill köpa häften kontakta 
medlem@psykosyntesforbundet.se och mer om detta kommer att läggas på hemsidan efter 
sommarn.  
 
Sprid Psykosyntesen!! 

 
 
 

Karin Stenman 
karin@psykosyntesforbundet.se 

Christel Dopping 
christel@psykosyntesforbundet.se 

Helena Radö 
helena@psykosyntesforbundet.se 

Henrik Lindeberg 
henrik@psykosyntesforbundet.se 
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Nyhet på Facebook 
”Psykosyntesförbundets vänner” är det nya namnet och är öppen för alla som är intresserade av 
Psykosyntes. Syftet är att det ska vara en plattform för diskussion, inspiration och stöd i vårt arbete 
Peter Castenbäck ansvarar för Facebooksgruppen och välkomnar alla att gå in och dela förslag, 
idéer, inspiration etc. i gruppen.  

 
Psykosyntesförbundets hemsida 
En påminnelse om att ni som är ordinarie medlemmar och vill ha en presentation på vår hemsida: gör 
en registrering kring det. Önskar ni hjälp så hör av er till carina@psykosyntesforbundet.se. Ett tips till 
er som lagt in er med presentation: glöm inte att det är er hemsida som ni ska hänvisa till och inte 
förbundets. Gå in och titta om ni missat det!  
 
 

 
 
Varma sommarhälsningar från styrelsen gm 
Anette Högberg, ordförande 
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