
 

 

 
 
                    Medlemsbrev 4/2017 

 
 

 
Hej bästa medlemmar! 
 
Du gamla du fria…. Nu sjungs det i varje skola och det är en härlig 
avslutsstämning vart man än kommer. Kanske börjar det bli dags att lägga 
jobbet på hyllan och fokusera på sommar och ledighet, lyssna på vågskvalp 
och läsa den där efterlängtade boken i hängmattan. Det har varit en intensiv 
vår, precis som för många andra och jag längtar efter sol, värme och en 
lååååång ledighet.  
 
Det känns extra fint att få berätta allt som hänt och är på gång i förbundet.  
 
I förra medlemsbrevet presenterade sig Roland Axelsson (suppleant) och  
Carola Lööf (ord ledamot) som nya i styrelsen. Här kommer även presentationen  
av Ylva Nyhlén (ord ledamot) som vi också hälsar välkommen!  
 
 

 

Ylva Nyhlén:  
Som diplomerad organisationskonsult och samtalscoach från Humanova 
tycker jag psykosyntesen som förhållningssätt är en väg till harmoni och 
att verktygen är fantastiska. Genom mitt arbete i Psykosyntesförbundets 
styrelse ämnar jag bidra till att många fler människor får kännedom och 
kunskap om psykosyntesen och dess styrka. Då jag dessutom är 
civilekonom med en master i kvalitets- och ledarskapsutveckling och 
under de senaste 20 åren har arbetat som chef, ser jag det som mycket 
viktigt att fler företag och organisationer får kännedom om 
psykosyntesen och vad den kan bidra med.  
 
Psykosyntesen präglar hur jag tänker och agerar i mitt dagliga liv och jag 
vill verkligen att fler ska få tillgång till den!  
 

 

 
Vi hälsar det nya etiska rådet varmt välkomna! 
Etiska rådet består nu av Ia Astvik Mårtensson, leg psykoterapeut och dipl gestaltterapeut, Ulf 
Gustavsson, leg psykolog, leg psykoterapeut och kulturjournalist samt Svante Björklund, systemisk 
coach- och navigatör, HumaNova-dipl samtalsterapeut- och organisationskonsult. Vi i styrelsen är 
mycket stolta och glada att kunna presentera denna kompetenta och erfarna trio. Det säkerställer att 
vi även fortsättningsvis kan erbjuda våra medlemmar stöd i olika etiska frågor, dilemman och problem 
som dyker upp i klientarbetet.  
 
Förhoppningsvis kommer ni redan till hösten 2017 få bekanta er med etiska rådet. Om ni har något 
etiskt dilemma redan nu så är adressen nedan. Här följer också en presentation av de som nu ingår i 
Etiska rådet. 
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Ia Astvik Mårtensson     
Jag är en filosofisk leg psykoterapeut och gestaltterapeut som har arbetat 
med människor på olika sätt sedan jag började jobba. Inom psykiatrin, 
socialtjänst, familjebehandling och psykoterapi. Arbetar som lärare på 
terapeutprogrammet Gestaltakademin, har egna kurser för vårdpersonal 
och andra yrkesgrupper som har med andra människor att göra samt 
handleder inom socialtjänst. 
 
Jag är mycket intresserad av existentiella och filosofiska spörsmål. Tycker 
om teori och läser mycket. 
 
Ser fram emot uppdraget i Etiska rådet. Jag är ganska kul och lätt att vara 
med. 
 

 
Svante Björklund 
Jag har 18 års erfarenhet av svensk och internationell psykosyntes och 
mer än 30 års erfarenhet av personlig utveckling.  
 
Har arbetat med klienter och organisationer som konsult, coach och 
terapeut med psykosyntes i 12 år och innan dess som coach och 
facilitator, workshopledare till och från under 30 år.  
 
I etiska frågor drivs jag av rättvisa och konstruktiva (upp)lösningar. 
Spenderar gärna tid i fjällstugan. 
 

 
 
 
 
Ulf Gustavsson 
Arbetar med behandling, handledning och utbildning på det psykologiska 
området – vad gäller utbildning främst i ACT och trauma. 
 
Har varit verksamhetsansvarig för Röda Korsets behandlingscenter i 
Uppsala. 
 
Utbildare och kursansvarig i ACT på HumaNova. 
 
Musiknörd, trummis, springare. Gillar fjäll och berg. 
 

 
 
 
 
 

 
Adress Etiska rådet: Psykosyntesförbundets Etiska råd, c/o Ordförande Anette Högberg, Gamla 

Strängnäsvägen 337 B, Turinge kyrkskola, 155 91 Nykvarn 

 

 

Kusinträff – 23 september 2017 
Roland som är kontaktperson för våra kusinträffar, i Stockholm, informerar att planering av en ny 
kusinträff pågår och kommer att genomföras lördagen den 23 september 2017. Mer information om 
anmälan mm, kommer på hemsidan. Platserna går åt fort så håll utkik i god tid. En nyhet är att 
kusingruppen kommer att utökas med SRBt, Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, något som vi 
förstås är mycket glada för.  



 
 
Här kommer hälsningar från våra vänner i Italien – Resa till Florens 14–17 september! 
Vi påminner dig om det kommande 7: e internationella mötet i Florens (sept 14-17 2017). Mötet, 
organiserat av Gruppo Alle Fonti (Istituto di Psicosintesi), är ett utmärkt tillfälle att tillbringa en speciell 
tid i Casa Assagiolis unika atmosfär. Casa Assagioli är en speciell plats. Varje rum i huset ger en 
underbar sättning för att dela idéer med andra, för att njuta av lugn, meditativ tid på egen hand eller 
med vänner, att studera dokumenten i Assagioli-arkivet, läsa böckerna i biblioteket och träffa vänner 
från hela världen ..... Dessutom är vi glada att meddela att Massimo Rosselli kommer att vara med 
oss under mötet och utbyta idéer med gruppen. Vi ser fram emot att välkomna Massimo till vår grupp 
och att dela idéer med honom! [Det är han som har skrivit det gula lilla häftet från PsAkakdemin.] 
 
Jag rekommenderar dig starkt att åka och bekanta dig med psykosyntesens anfader och träffa det 
internationella gänget som kommer att vara där. Meditera tillsammans och utbyt erfarenheter i 
Assagiolis trädgård , bara det är värt resan. 
 
Varma hälsningar från Svante (på mitt 18.e år med psykosyntes. Det blir bara bättre och bättre.) 

 
För mer information om det internationella mötet, besök vår hemsida: 

http://www.psicosintesi.it/attivitaistituto/eng/5028  
[€400 plus ung. lika mycket för boende. Plus att du säkert vill stanna i Florens ett par dar extra. Går 
att få bra deals på hotellsajterna och bo mitt i stan. Jag bodde med utsikt över Ponte Vecchio när jag 
var där sist] 

https://www.facebook.com/events/105143943334882/ Eller maila oss: Ps.events@psicosintesi.it 

 

 
Nästa planerade Regionmöte i Stockholm är den 26 oktober kl 18-21! 
 
 

 
Varma hälsningar från styrelsen gm,  
Anette Högberg, ordförande  
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