Göteborg 2017-05-16

Vår och förändring i luften!
Nu börjar våren synas i form av grönska och blommor, knoppar som brister och fåglar som kvittrar.
Solen är på plats men ännu längtar vi efter den där goa värmen som vi alla så väl behöver. Ibland
kommer ett litet uns av värme som väcker hopp om mer, för att plötsligt överraska oss och omvandlas
till kall vinter igen när vi minst anar det. Opålitligt och ibland kanske lite tröstlöst.
Och jag kan inte låta bli att göra jämförelsen med hur vi har det runt omkring oss – i vår närhet och i
den större omvärlden. Även här kastas vi mellan hopp och tröstlöshet när positiva händelser och
tendenser bryts av terror och tragedier. En känsla av att kampen mellan det goda och det onda pågår
med hög intensitet och där vi kanske alla känner maktlöshet emellanåt. Och samtidigt… Med varje
bakslag har vi människor lyckats samla oss, visa kärlek, kraft och mod och stått upp för
medmänsklighet på ett sätt som vi under lång tid inte sett hända. Vilken känsla! Tillsammans kan vi
mer – låt oss alla komma ihåg det!

Förändring på Institutet
Förändringens vindar fyller även Psykosyntes Institutet denna vår! Efter att ha drivit Institutet sedan
2012 är det nu dags för oss, Kicki, Gunilla och Elisabeth, att låta stafettpinnen i form av ägarskap gå
över till ett nytt team. Våra år som ägare och ledning har varit fyllda av intensivt och hårt arbete,
engagemang, glädje, utmaningar… ja – det mesta ;-) och vi ser med tacksamhet bakåt på det vi
åstadkommit tillsammans med alla duktiga lärare, koordinatorer och vår varma studierektor Linda
Dyrefelt som även hon låter stafettpinnen gå vidare. Mot den bakgrunden känns det fint att nu kunna
lämna över till ett team som kan ta över och på sitt sätt fortsätta driva, utveckla och sprida
Psykosyntesen och Psykosyntesens budskap vidare – så välbehövligt och viktigt i vår värld just nu.
Teamet som tar över är inte på något sätt nykomlingar utan har varit med som lärare under många år.
Sedan 2015 har de också drivit vår Terapeututbildning på ett mycket bra sätt. Fr.o.m. läsåret
2017/2018 består det nya ägarteamet och ledningen av Cecilia Angelin, Ann-Christine Kjellgren och
Polly Plowman – välbekanta för många av er. Vi är glada över att kunna lämna över till ett så
kompetent team och önskar dem all lycka till när de tar över efter sommarskolan i år.

Och så några ord om våra kurser och utbildningar
Förutom våra sommarskolor har vi som vanligt en Fundamentals i Mullsjö 26/6-1/7. Tag chansen att gå
själv eller att rekommendera kursen till någon du känner – det är en i sanning livsförändrande kurs
som vi varmt rekommenderar till alla – även till dig som gått tidigare!

Engelbrektsgatan 7 B, 411 27 Göteborg, Tel. 0723-02 20 39, info@psykosyntesinstitutet.se
www.psykosyntesinstitutet.se

Läsåret 2017/2018 har också planerats och för att du redan nu ska få en liten försmak listar vi här lite
av det som kommer att ske;
2/9

Prova på Dag i Göteborg

22/9

Kursstart År 2 – Personlig utveckling

19-24/9

Fundamentals i Göteborg

29/9

Kursstart År 5 – Terapeututbildningens sista år

6/10

Kursstart År 3 – Ny omgång startar av terapeututbildningen – Första året

13/10

Kursstart År 1 – Personlig utveckling

För dig som är intresserad av att veta mer om Terapeututbildningen är även två informationskvällar
inplanerade - 30/5 – alltså redan nu i vår – samt 24/8. Båda kvällarna sker i Institutets lokaler på
Engelbrektsgatan 7B i Göteborg.
All information om våra kurser och informationskvällar finns så klart också på vår webb!
Till sist – en önskan till er alla om en fin och själfull vår med värme och kärlek – i hjärtat och på utsidan!
Och har du frågor eller funderingar – tveka inte att höra av dig!

Varma hälsningar
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