
 

 

 
 
 
                    Medlemsbrev 6/2016 

 

Till alla medlemmar i Psykosyntesförbundet! 
 
Den här veckan har ingen dag varit den andra lik och det är både härligt och också utmanande. Det 
går ju inte att ha kontroll på allt då på samma sätt som om man i förväg vet på någotsånär vad som 
kommer att ske. Då är det extra viktigt att ha tillit till att ”det ordnar sig” och att inta ett psykosyntesiskt 
förhållningsätt. Här & Nu och Acceptans. I tisdags tog vi i styrelsen beslutet att ställa in regionmötet i 
Stockholm den 10:e oktober då det inte var mer än drygt tio anmälda. Det kändes inget vidare, men 
just då kändes det som det enda rätta ändå. Vår förhoppning är ju att föreläsarna vill återkomma till 
våren och att vi då blir betydligt fler. Så Christel Dopping som är regionansvarig för Stockholm 
kommer snart ut med nytt datum. 
    
Vi i styrelsen vill veta vad du tycker! 
   
 Vi vill höra vad du som medlem tycker är viktigt att fokusera på.   
 Vi vill veta vad Psykosyntesförbundet kan bidra med för att du ska känna att det är värdefullt att 

vara medlem.   
 Vi vill göra dig delaktig i stort och smått. Är du extra grym på något och känner att du kan dela 

med dig, bidra till styrelsearbetet, bidra på event, föreläsningar eller annat – så vill vi veta!   
 Utan dig – inget Psykosyntesförbund! 
   
Vi behöver… 
  

 Få input från dig som medlem vad vi ska skriva om på vår hemsida.   
 Vår facebooksansvariga Peter Castenbäck behöver en medhjälpare i facebooksarbetet.   
  
Syftet med att vara med i Psykosyntesförbundet är ju (förutom alla fördelaktiga erbjudanden som 
finns) att sprida psykosyntesen i världen. Bifogat kan du läsa om två symposier som kommer att  
äga rum i USA.  
  

  

Datum för nyanmälan och förlängning om auktorisation börjar närma sig: 
  

För att söka eller förlänga din auktorisation behöver du fylla i och skicka in en ansökningsblankett 
som du finner på http://psykosyntesforbundet.se/auktorisation-regler-och-ansokan/ tillsammans med 
de kvitton/intyg alternativt påskrivna stödblanketter. På ansökningsblanketten finner du information 

om vad som krävs. Du kan ansöka om auktorisation på ett eller två år. Vänligen läs om vad som 

gäller för dig när det gäller ansökan på hemsidan http://psykosyntesforbundet.se/.  

En komplett ansökan ska vara poststämplat senast den 15:e november. 
Auktorisation är en fin kvalitetsstämpel som vi har inom förbundet. Kansliet 
kommer att skicka en påminnelse via mail inom kort till dig. 
 
 
Varma hälsningar från styrelsen gm, 

Anette Högberg, ordförande 
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