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Kalendarium
Retreat med drömarbete

februari 2016

Tid: Torsdag 25 - söndag 28 februari 2016
Plats: Wettershus retreatgård, Gränna .
Se hemsidan: www.dromgrupsforum.org.se
Drömgruppsforums årsmöte

mars 2016

Tid: Lördag 19 mars 2016
Plats: Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke
Drömhelg

mars 2016

Tid: 19-20 mars 2016
Plats: Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke
Drömhelg

maj 2016

Tid: 21-22 maj 2016
Plats: Umeå
Se hemsidan, www.dromgruppsforum.org.se
Drömvecka

juni – juli 2016

Sommarvecka - Drömgrupp och drömgruppsledarkurs
Tid: 27/6-1/7 2016
Plats: Billströmska folkhögskolan, Tjörn
Mer om dessa möten och kurser finner du i slutet av denna Drömdialog.
Höstmöte i Stockholm – mer info senare under året

oktober 2016

OBS!
Medlemsavgiften 250 kr för 2016 betalas snarast in på Pg 401 59 54 – 3.
Glöm inte att skriva ditt namn!
Meddela adressändringar/nya telefonnummer till vår kassör Ingegerd Brändström,
ingeb@kth.se eller Elisabet Tärneberg, elisabet.tarneberg@gmail.com
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Ett nytt år
2015 ligger bakom oss. 2016 har nyss börjat. Har då Drömgruppsforum en framtid? Att döma av
engagemanget under vårt 25-årsjubileum på Ersta i oktober och alla entusiastiska kommentarer
både under och efter konferensen, så är svaret utan tvekan JA! I samband med att vi uppdaterat vår
lista på aktiva drömgruppsledare, har jag fått många svar, där man berättar om sina grupper eller sin
önskan att starta en grupp när så blir möjligt. Det är en livlig verksamhet jag fått ta del av, från både
Sverige och Finland. Ullmans metod används i nya sammanhang, t ex inom personalutbildning,
eller speciellt anpassad för en viss åldersgrupp, 65+. Detta nummer av Drömdialog har fokus på
Erstakonferensen, med de framtidsvisioner som framkom där och referat från seminarierna.
Vårt främsta mål är att inspirera till fortsatt drömgruppsarbete i Ullmans anda. Därför värnar vi om
våra vår-, sommar och höstkurser. Att utbilda nya ledare står högt på listan. Styrelsen har tillsammans
med Utbildningsutskottet arbetat fram en ny Utbildningsplan, som finns på vår hemsida.
Blickar vi tillbaka på året som gått, med vårmötet i Stockholm och årsmötet där, så avgick Anki
Goldkuhl Kihlström som ordförande och jag tog vid. Styrelsen har under året haft ett gott och givande
samarbete. I maj anordnades en drömhelg i Umeå, med både drömgrupp och ledarträning. Detta gav
mersmak. Det såg ovisst ut för sommarens drömvecka på Billströmska folkhögskolan på Tjörn.
Trots bara fyra deltagare, satsade skolan och det blev en mycket givande vecka. Höstmötet sammanföll
med vårt 25-årsjubileum.
I år hoppas vi på stor uppslutning kring våra kurser. I februari finns möjlighet till en kombinerad
retreat och drömvecka på Wettershus retreatgård, i mars har vi vårmötet på Wendelsbergs
folkhögskola i Mölnlycke. I maj planeras för en drömhelg i Umeå och till sommaren inbjuder vi till
Billströmska folkhögskolan, till både en drömvecka och en grupp med ledarträning. Höstmötet blir i
Stockholm.

Allt gott under 2016 med önskan om fortsatt givande arbete i drömgrupperna!
Elisabet Tärneberg
Ordförande i Drömgruppsforum
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Till minne av Erich Franzke
Hedersmedlemmen Erich Franzke har gått ur tiden. Han avled den 10 november 2015, 88 år gammal.
Han var psykiater och psykoanalytiker och arbetade från l968 till sin pensionering på S:t Sigfrids
sjukhus, Växjö. Han gjorde där en stor insats för att förändra psykvården genom att dela med sig av
sina stora kunskaper, vilket medförde fördjupad förståelse för patienterna. Under 40 år anordnade
han veckoslutskurser två gånger varje år för att föra fram nya metoder och ny forskning. I detta
sammanhang gjorde han en stor insats för Monte Ullman som vid två tillfällen, 1980 och 1982, var
inbjuden för att presentera sin drömgruppsmetod. Vid båda tillfällena var det c:a 100 människor
som fick pröva metoden under fyra sessioner. Fram till 1980 var Monte mest känd i Göteborg och
Stockholm, nu även i Växjö. Eftersom dessa kurser besöktes av deltagare från hela landet, som
sedan åkte hem med en önskan att lära mera av denna metod, gjorde det att Monte fick inbjudningar
från norr till söder och att metoden fick en lavinartad spridning över hela landet.
Jag har känt Erich sedan l968. Vi har arbetat tillsammans och jag har lärt mig mycket av honom. Vi
hade kontakt även efter pensioneringen, sista gången några månader innan han avled. För ungefär
ett år sedan ringde Erich mig. Han hade just fått en Drömdialog med kallelse till årsmöte. Han ville
framföra en hälsning till föreningen med en önskan om framgång i arbetet. Vi får ta emot den
hälsningen från en djupt engagerad människa, som betytt mycket för utvecklingen av alla metoder
som kan hjälpa människor till större mognad.
Kerstin Andersson
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Livfull start på jubileet
Salen på Ersta var fullsatt vid starten av jubileumshelgen på lördagsmorgonen med Suzanne Ostens
framförande under rubriken Var kommer inspirationen ifrån? Med sitt uttrycksfulla kroppsspråk
fick hon vår totala uppmärksamhet från första stund. Vi fick inledningsvis en berättelse om hennes
bak- grund, med en viktig relation till sin åtta år äldre syster. Men framförallt barndomen med en
intelligent men sjuk mamma. Mamman var filmkritiker, talade sex språk men blev alltmer paranoid.
I filmen. Flickan, mamman och demonerna skildrar hon en barndom lik sin egen. Suzanne nämner
en kommentar från barnen som sett filmen, att: ”Det var otäckt när mamman inte reagerade”
Suzanne Osten, är annars mest känd för sin okonventionella ledning av teaterscenen Unga Klara,
som hon grundade och ledde i fyrtio år. Under den tiden utmanade hon det etablerade, vågade, fick
kritik, men lyckades. Hon har också gjort 10 långfilmer. Mycket i filmerna baseras på hennes egen
barndom. Under två år var Suzanne Sveriges Filmambassadör för barnfilm.
Så fick vi en rivstart i improvisationsteknik och fokus på den kreativitet vi bär på. Vi fick snabbt
skriva ner den första dröm vi kom på, utan att tänka. Så aktiverades vår fantasi. ”Hur skiljer vi på
fantasi och verklighet? Gå på det första! Fastna inte ”, säger Suzanne och rör sig livligt och graciöst
framför oss i rummet. Bilder passerar i mina tankar, men snart minns jag en stark mardröm om en
jättelik ekorre jag hade i treårsåldern och hur jag fick tröst av min pappa, som satt och läste utanför
sovrummet.
”Drömmen är en associativ, poetisk, skrämmande upplevelse. Man ska inte vara romantisk ” säger
Suzanne. ”Filmen är nära drömmen. ” ”Vi har ett medfött intresse för andra. Vi ska se film tillsammans, då
upplever vi 80% av den. Vi behöver varandra, för att leka och testa. Mitt favoritord är testa!” För att
få material till sitt skapande brukar hon riva ut massor av bilder ur tidningar. ”Det behövs när hjärnan
blir törstig.
År 2005 gjorde hon babyteater för barn från 6 månader. ”Barnen svarade kroppsligt, emotionellt
starkt på föreställningen, som varade 1 timme och 20 minuter. Vi knäckte koden genom att inleda
med 20 minuters kontakt och förspel där vi introducerade barnen i ”teater”: Vara med varandra, se
skådespelare komma, gå och försvinna. En tittut lek. 8 månaders småbarn ser alla detaljer i en stor
scenbild. Vi kom att använda scenens alla möjligheter. Men vi släckte aldrig ljuset - då somnade vår
publik.” ”Spädbarn söker nyckeln till föräldrarna, ” förklarade Suzanne. I sitt arbete med barn på teatern
har hon arbetat med bild och efter en sexårings bild skapad efter en föreställning, konstaterar Suzanne
att alla är konstnärer!
Om en av sina pjäser, Medeas barn 1975, skriver Suzanne på sin hemsida: ”Tillsammans skapade vi
en barnteatertragedi, men utan att den förtvivlade Medea dödar sina barn. De terapeuter och vuxna
som handledde oss då beskrev vilka skuldkänslor barn har vid en skilsmässa. Barnen tar på sig
skulden – det är deras fel, tror de”. ”Vi bandade alla repetitioner med publik och fann att barnen
skrattade – och att de vuxna grät. Det blev dock skandal, många ville stoppa pjäsen och förbjuda
den. Tydligen behöver vi ta den vuxna, rädda människan ömt i handen och säga snällt och bestämt:
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Barn behöver starka berättelser om sanna saker, gjorda med kvalitet. I stället för att stoppa skolklasser
från sådan teater – låt barnen tala, ta tid med dem, måla, prata om upplevelserna.
Förändra verkligheten – censurera inte konsten”.

Foto: Julijana Nyhaga

Många kloka saker får vi höra från Suzanne denna förmiddag. Få har så stor erfarenhet som hon av
att arbeta med människor i kreativa processer, ett arbete där hon ständigt inspirerat unga och vuxna
med sina teaterföreställningar och filmer. Hennes energi spred sig även till oss andra i rummet när
hon delade med sig av sitt liv och sina tankar på ett särdeles dynamiskt vis. ”Man ska inte hålla på med
sina fiender, bara med sina vänner,”säger Suzanne. Och jag tänker att det är just vad vi gör i våra
drömgrupper. Vi ”håller på med våra vänner.” Alla med samma mål, att tillsammans försöka förstå
drömmens språk.

Kerstin Ljungh
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Suzanne Osten – Var kommer inspirationen ifrån?
Suzanne Osten kom in i färgstark, lång sjal virad några varv om halsen, som vanligt fylld av nyfikenhet,
entusiasm och energi. Hon hade ställt några korta frågor till mig om DGF innan hon började och
utifrån dem hade hon en bild av sitt auditorium och riktade sig på ett direkt sätt just till oss.
Skickligt och öppnande!
Hon började med att slänga ut en fråga om vilka förväntningar vi hade på hennes anförande och fick
några svar som hon tog fasta på. Vi ville ju verkligen veta varifrån just hon hämtar sin inspiration.
Så berättade hon kort om sin barndom med en mamma som var schizofren och mycket kreativ, hur
hon var helt utlämnad till mamman och hennes kamp mot sina demoner. Sin utsatthet delade hon
med sin äldre syster och de gemensamma erfarenheterna har skapat oerhört starka band mellan de
båda systrarna. Suzanne viftar med den långa, vackra sjalen och säger att det är storasystern som
virkat den. Barndomens erfarenheter har gjort Suzanne lyhörd för barnets perspektiv, hon vet att
barn mår bättre av att få höra svåra sanningar än att inte veta vad som pågår omkring dem. Hon
betonade också vikten av att ge sanningarna en konstnärlig form. Utifrån den övertygelsen har hon
tagit sig an teman som Alice Millers böcker om Hitlers barndom, Medeas barn om skilsmässa och
mycket, mycket annat.
I sitt nuvarande filmprojekt: Flickan, Mamman och Demonerna bearbetar hon på nytt sin egen barndom,
något som hon gjort tidigare i både bok och teater, då med titeln Mamman, Flickan och Soporna.
Suzanne Osten har hela tiden gått olika kurser för att förstå sina skådespelare bättre, deras rädslor
och hur dessa hindrar dem. Hon berättade om IMPRO med Keith Johnstone som på 70-talet ofta kom
till Sverige och lärde ut sin form av improvisationsteater; att aldrig gå före, att invänta medspelarens
aktion och vara så närvarande i nuet som det bara är möjligt, att försöka glömma sig själv. Gestaltterapi
är en annan form av vidareutveckling hon ägnat sig åt. Hon har på olika sätt tillägnat sig erfarenhet
av hur viktiga kroppens signaler är, att lusten öppnar upp, olust skapar hinder. Hon talade om
drömmar där vi kan vara personliga utan att avslöja våra hemligheter. Hennes lästips: Dreaming by
the Book av Elaine Scarry. Boken beskrivs som en handbok i kreativt skapande.
En av hennes mest uppmärksammade föreställningar var Babydrama, där 6-månader gamla bebisar
bjöds in till teaterrummets magi och fick njuta av de estetiskt valda uttrycken från ljus, ljud, kropp,
röst och scenografi. Barnen älskade detta koncentrerade möte med skådespelarna, det fanns en törst
efter det. Suzanne menar att denna törst finns nedärvd i människan och att hennes Babydrama
bevisade att det är så. Drömmen har kvar barnets språk, den är inte begriplig på ett intellektuellt
utan känslomässigt sätt. Vi är annars besatta av att förstå. Själv vågar Suzanne lyssna till sin
intuition, samtidigt som hon hela tiden fyller på med intellektuellt stoff i sitt skapande arbete.
Hon fick oss att leka, skratta och bli starkt berörda! En fantastisk öppning till en helg med drömmar
i fokus! Till sist fick vi se några klipp från hennes pågående projekt och tyvärr blev jag inte så
förtjust i den långa drömsekvens som hon visade – däremot kändes samspelet mellan mamman och
dottern starkt och levande. Ser fram emot den färdiga filmen av denna egensinniga, inspirerande
kvinna!
Ingrid Blidberg
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Att tolka dikt som dröm
Eva Ogden presenterade två dikter som vi i storgrupp arbetade med, inspirerade av Ullmans drömgruppsmetod.
Eva läste långsamt och vackert dikterna och bad oss därefter ställa oss frågorna: Om detta var min dikt - vad
väcker den för känslor? Om detta var min dikt - vad får jag för associationer? Alla svar vi deltagare gav var
lika varierande och fantasifulla som personliga, vilket visade att metoden passade väl för detta spännande sätt
att närma sig poesi. Den första dikten är hämtad ur Gösta Fribergs diktsamling ”Moder jord”, 1971 och den
andra dikten är hämtad ur Lennart Sjögren’s diktsamling ”Grönskan”, 1989
Inre
Gick i skogen. Och det egenartade, på bruna stigarna,
under dom skuggiga grenarna – hur litet det stället är,
där jag är, i mig själv. Ändå när jag blundar, fylls mitt
inre av skogen – långsamma silande guldstoft mellan träden.
Och jag ligger om kvällen i mörkret. Skogen börjar framträda för mitt inre, samma färger, samma ljus. Bilder som
kommer av sig själva, föregångna av mörker – omöjliga att
ropa på –
där som dom lyser.
Jag talar om det känsligaste. Det som av sig själv
rör sig fram ur vårt inre . . . Efter år av mörker, ett ansikte
plötsligt nära och levande därinne. Ibland talar vi med
varandra, i dessa bilder – med en oerhörd lysande tystnad
talar vi.
Oren
Hos de icke rena
fann jag ändå en skål
där jag kunde tvätta av mig
en del av själens tyngre damm.
Där fann jag också en biktstol
utan någon biktfader
bakom det svarta skynket.
Och de icke rena frågade mig
inte utan värme
om jag ville dricka det vatten
som orenat fanns hos dem.
Jag drack
och släckte en del av min törst.
Att den törst som inget vatten
släcker
här ändå skulle släckas
förespeglades mig inte.
Anders Omstedt
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Karin Flodhammar
Freud som Tummelisa - Spår av drömmar i konst
Karin bjuder in oss till sitt universum på ett personligt och pedagogiskt vis. Öppningen är en av
mina filmfavoriter, en tecknad kortfilm där Freud kläs av och på som en pappersdocka. Oerhört
lekfullt och befriande!
Sedan tecknar hon en skiss över några ingredienser i sitt filmskapande:

VISION

ÄKTA

SURREALISM

ÅTERSKAPAD

DRÖM

KONSTRUERAD

DRÖMSK STÄMNING

SYMBOLISM

Drömmen är i centrum och därifrån går det trådar till alla de andra begreppen.
Karin berättar om ursprunget till ordet ABSURT: det som tar bort det döva. Hon vill få oss att
vakna, att lyssna och se på nya respektlösa sätt, våga vara de skapande människor vi är! Hennes
bildspråk och associationer är ett flöde lika fritt som drömmens. Hon visar några av sina
halsbrytande, spännande och lekfulla collage-filmer för att visa hur hon arbetar.
Vi får gissa vilka olika prylar som finns i hennes kuriosakabinett och till slut leka och tillsammans
skapa grunden till en film på Karins vis.
Väldigt roligt och inspirerande.
Tack Karin!

Ingrid Blidberg
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Runa Hellbacka: Psykoterapeuter och drömgrupper
Jubiléets andra dag inleddes med en presentation av Runa Hellbacka, där vi fick ta del av hennes
intervjustudie "Psykoterapeuters erfarenhet av drömgruppsarbete”. Studien som var ett examensarbete
på psykoterapeutprogrammet vid Umeå Universitet, byggde på intervjuer med tre erfarna psykoterapeuter,
som alla också hade lång erfarenhet av att arbeta med drömmar i grupp. Syftet med uppsatsen var
att undersöka innebörden av drömgruppsarbete för dessa terapeuter, på ett personligt och professionellt
plan.
Ullmans metod att arbeta med drömmar i grupp skapades ursprungligen som ett pedagogiskt
verktyg med syftet att hjälpa psykoterapeutstuderande att bättre förstå det inre livet hos sina
patienter och sig själva. Även Hellbacka betonar att erfarenhet av drömgruppsarbete är till stor hjälp
för att utveckla det egna arbetet med drömmar i psykoterapi. De tre intervjuade terapeuterna
berättade att de kontinuerligt arbetade med drömmar i sitt arbete, och även om de under en session
sällan hade möjlighet att använda ”hela” Ullmanmodellen, ansåg de att Ullmans perspektiv på
drömmar varit till stor hjälp i strukturerandet av det terapeutiska arbetet, i att såväl skapa ett öppet
förhållningssätt till patientens drömmar som till drömmar över huvud taget. Den livliga diskussion
som följde efter presentationen kom att handla mycket om hur vi enskilda medlemmar i Drömgruppsforum
har kunnat dra personlig nytta av våra mestadels mycket goda erfarenheter av drömgruppsarbete,
och flera deltagare berättade också hur de även kunnat använda dessa erfarenheter i sitt yrkesliv på
olika institutioner, i arbete med barn, etc.
Samtalet kom också, givetvis, att handla om hur vi kan gå vidare som förening, och hur vi förvaltar
och utvecklar arvet vi fått av Montague Ullman.

Gunnar Sundström
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Ingrid Blidberg - Drömmar och kropp
På söndag förmiddag var vi många som valde att höra Ingrid Blidberg berätta om drömarbete
enligt Robert Bosnaks metod. Ingrid bjöd på en live-demonstration i rummet och en film under
arbete som visar hur Ingrid själv i sitt liv haft stöd av metoden. Därtill fick vi insikt i Ingrids
engagerade arbete för att sprida och utveckla metoden i Sverige.
I antikens Grekland tillämpades en ritual som innebar att man genom att sova på en speciell plats
”Abaton” (inexcessable place/det allra heligaste) i ett av guden Asklepios tempel under natten
kunde möta guden själv och undfå bot och helande. Robert Bosnak som är utbildad jungiansk
psykoanalytiker, har låtit sig inspireras av denna tradition och utvecklat en metod för drömarbete
för modernt bruk. Med hjälp av en tidigare vidtalad försöksperson ur publiken demonstrerade Ingrid
delar av tillvägagångssättet. Försökspersonen fick översiktligt beskriva en yrkesrelation som kändes
obehaglig, som ”skavde” och som var svår att komma till rätta med. Med Ingrids hjälp fick hon
sedan försätta sig i ett avslappnat, ”hypnagogt”, tillstånd mellan vaka och sömn, där hon med olika
frågor guidades in i den situation som störde henne. Hon fick identifiera de känslor som väcktes och
lokalisera deras fysiska placering. Vid återgången till vaket tillstånd hade en bild av en
”inkubationskropp” med de olika känslopunkterna skapats. Personen uppmanades att ta med denna
bild och inför nattens sömn gå igenom den punkt för punkt. Genom sådan förberedelse avser man
väcka drömvärlden till liv och locka till sig drömmar som intuitivt eller efter bearbetning kan vara
till hjälp att komma vidare. Eftersom publiken nästkommande dag skingrats och återgått till sin
vardag blev det tyvärr inte tillfälle att ta del av nattens skördar.
En möjlighet att ta del av hur en dröm som inkuberats enligt Bosnaks metod kan förmedla djupa
intuitiva budskap fick vi däremot genom en film under arbete som visar hur Ingrid själv använt sig
av metoden under en svår sjukdomsperiod i sitt liv. Filmen beskriver hur Ingrid tillsammans med
Bosnak bearbetar en dröm som med starka symboler beskriver kampen mot och segern över
sjukdomen. Ingrid betonar att drömarbetet inte är ett alternativ till medicinsk behandling, men har
för hennes del inneburit ett stort stöd genom att sätta henne i kontakt med sin överlevnadsenergi och
därigenom förmedla förståelse och hopp under den svåra perioden. Filmen var mycket vacker och
berörande och vi publiken kände oss tacksamma över att bjudas in i detta mycket privata och
utlämnande rum!
Ingrid, som ju länge varit engagerad i Ullmans metod för drömarbete, stötte först på metoden när
hon arbetade med en film där hon intervjuade Montague Ullman. I samband med arbetet framkom
önskemål om att belysa även andra metoder för drömarbete. På en konferens i Köpenhamn kom hon
sedan i kontakt med Bosnak och tillämpning av hans arbete i ett projekt ”Dreamwork for Actors”
vid Massachusetts Institute of Technology. Intresset för metoden inte bara väcktes utan blev så stort
att dokumentation av Bosnaks arbete blev underlag för hennes masterutbildning vid Filmhögskolan.
Ingrid har därefter fortsatt fördjupa sig i metoden i en utbildning till drömguide ledd av Bosnak själv.
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Ingrid arbetar nu för att metoden skall få spridning i Sverige. Hon ser metoden som lite ”tuffare” än
Ullmans och hennes övertygelse är att metoden kan ha en brett och varierat användningsområde,
bl.a. för att komma till rätta med många hinder och ”skav” i yrkessamanhang. En hel del har också
redan förverkligats. Ett exempel på praktisk användbarhet är hjälp till skådespelare att komma över
motstånd mot en rollkaraktär och ”bryta igenom” och förstå den man gestaltar. Detta arbetssätt
tillämpas nu på Teaterhögskolan i Göteborg. Varje sommar sedan tre år hålls också workshops för
konstnärer i Göteborg där Ingrid tillsammans med några andra av Bosnaks lärjungar är drivande.
Ingrids engagemang för att sprida metoden i Sverige är stort och flera idéer finns. Det som nu
närmast ligger i stöpsleven är ett projekt där metoden på prov tillämpas på några olika yrkeskategorier;
arkitekter, barnmorskor och forskare. Förverkligande av detta projekt är beroende av finansiering som i
dagsläget inte finns.
Elisabeth Gruneau

Foto:Hillevi Nagel
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Bildterapi med Åsa Salomonsson (Birgitta Lindsten Vasko som medhjälpare)
Vi är sju personer som sätts samman två och två (och i en grupp tre). Nu ska vi berätta för varandra
om söndagsmorgonen innan vi kom hit till Ersta. Sen får var och en presentera den andre inför hela
gruppen genom dessa vitt skilda berättelser, som i sin högst vardagliga enkelhet, ändå rymmer en
hel del av personligt stoff.
Vi ställer oss därefter med båda fötterna stadigt på golvet, blundar, tar djupa andetag och försöker
att landa och känna efter; Var är jag nu? Sen går vi runt i rummet i vår egen takt. Efter en stund blir
vi dirigerade av Åsa att öka takten, ta ut olika riktningar, gå baklänges, gå och blunda etc. Om vi
stöter ihop med någon, stannar vi till där och känner in varandra ett tag.
Vi tar sedan var sin lerklump och sätter oss två och två, rygg mot rygg med varandra. Leran (och
vi) mjukas upp genom att vi får korta instruktioner av Åsa: ”Gör en rund boll, platta till, gör ett hål”
osv. ”Blunda nu och låt lerklumpen forma sig till det den vill...” ”Sätt ett namn på din figur/form
och berätta om den för din ryggkamrat.”
Sen fortsätter processen (under så mycket tystnad som möjligt) med att vi får måla på ett stort
papper uppsatt på väggen. Det kan var en fortsättning eller utvikning på lerfiguren, en dröm eller
något helt annat. När vi är klara får vi skriva några ord till bilden på ett litet papper som vi viker
ihop och lägger bredvid den. Alla får sen skriva något till varje bild och lämna kvar på ett ihopvikt
papper.Till sist har alla sju lappar vid sin bild. Nu ska vi sätta samman dessa ord till en liten dikt.
(Antingen delar av eller alla lapparna.)
Vilka dikter det blev!
Min egen process:
När Åsa säger: ”Gör ett hål i pannkakan (lerklumpen), känner jag direkt att där finns något som tar
tag i mig. Jag fortsätter och leran formar sig till en skål. Hålet är kvar i botten. Jag kallar den Hålskål.
Sen målar jag snabbt rött på ett papper och ovanpå det en skålliknande form. Det blir också stänk
eller vatten, eller vad det nu är, från ovan, som rinner igenom skålen. I botten en mörk massa med
gult glitter eller solstänk. Allra överst finns lite blått.
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Min egen text till den målade bilden:
Hållandet
Innehållandet
Såll
Sålla
Hålla
Hålla ihop

De andras lappar:
Dynamisk kraft
Bräddfull
En bro över mörka vatten
Sorg Förlossning
Det flödar in och det flödar förbi
Vad har du på tungan? Vad vill du säga?
Slutgiltig text:
Det flödar in
och det flödar förbi
Vad har du på tungan?
Vad vill du säga?
Det finns en dynamisk kraft
Den är bräddfull av
sorg men också förlossning
Det finns en bro över mörka vatten
Det handlar om hållandet
Innehållandet
Såll
Sålla
Hålla

Tack för en underbar stund, som innehöll alla Suzanne Ostens ledor: LEKA TESTA LUST
PROCESS!

Hillevi Nagel
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Till Drömgruppsforums 25-års jubileum
Det är med stor sorg, som jag måste avstå från att vara med Er på detta jubileum. Drömgruppsforum
betyder mycket för mig och Montes metod att arbeta med drömmar har känts väldigt givande och
viktig att bevara och sprida vidare. 1980 träffade jag honom för första gången. Han var då 64 år och
för mig var han en gammal man som skulle bli pensionär om 1 år. Så det gällde att kvickt lära sig
denna metod. Jag fångade så många tillfällen jag bara kunde för att få lära av honom både i USA
och i Sverige. Han blev inte pensionär vid 65. Han var 82 år när han var i Sverige sista gången, och
därefter åkte svenska grupper några gånger till honom i Ardsley.
Varför blev hans metod så populär här, mer än i USA? Under 70-talet växte många terapeutiska
rörelser fram, alla lika tuffa. Det gällde att gå på och konfrontera varandra så hårt som möjligt.
Därför kändes denna respektfulla men djupgående metod så välgörande. Det visade sig också att
drömmaren släppte fasaden mera, när det var tillåtet att ha den. Han/hon får en chans att fritt söka i
sig själv utan risk att bli kritiserad. Reglerna inbjuder till hänsyn och omtanke, och Montes värme,
humor och enkelhet blev ett föredöme för oss.
Från början trodde Monte inte att man behövde lära sig denna metod, som var så enkel för honom.
Men han insåg snart att det inte var lika självklart för oss andra. Han började ha ledarträning med
oss och han var en stäng lärare. Så småningom kom tanken på en organisation, med uppgift att
utbilda nya ledare, för att kunna hänvisa dem som sökte en drömgrupp till kunniga ledare. Han
deltog också i diskussionen angående förslag till utbildningsplan.
Men hur skulle vi bilda en förening? Monte hade åkt från nord till syd och haft drömgrupper. Vi
kände inte varandra, bara vår egen grupp. Han föreslog att representanter för olika delar av landet
skulle bilda en arbetsgrupp för att förbereda en förening. Tidigt utnämnde han mig till sin
sekreterare och administratör. Varje gång han träffat en grupp, fick jag en rapport om vilka som var
kunniga ledare. Dessa var presumtiva grundarmedlemmar (36 personer).
Arbetsgruppen, som bestod av Brittmari Fellke och Gullvi Sandin från Sthlm, Måns Linde Gävle,
Ingegerd Hansson Hudiksvall, Karin Tengstrand Västerås, Sven Hedenrud, som då bodde i Göteborg och så jag från Växjö. Vi träffades första gången oktober 88. Så småningom skrev vi ett brev
till de tilltänkta grundarmedlemmarna, berättade om våra planer och frågade om de ville vara med.
31 av de 36 var intresserade. Januari 1990 hade vi ett förberedande möte och 25 augusti 1990
konstituerades föreningen som efter omröstning fick namnet Drömgruppsforum. Vi startade utan
pengar, våra tillgångar var vår tro på metoden och vår önskan att den skulle leva vidare.
Det känns väldigt bra att föreningen nu nått mogen ålder. Många i den första generationen har blivit
gamla, en del har gått bort. Men det är glädjande att det nu finns en andra och till och med en tredje
generation, som tar över.
Jag önskar föreningen allt gott i fortsättningen. Och jag har en bön till er som kämpat sig igenom
utbildningen till ledare: Snälla, fortsätt att leda grupper och att sprida metoden till så många som
möjligt. Vi som prövat den vet hur djupgående den är. I vår stressade tid behöver människor få en
möjlighet att möta sin inre människa. Så vet att Ni gör något viktigt.
Hälsningar till Er alla.
Kerstin Andersson
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Samtal mellan Markku Siivola och Anders Omstedt
Anders: Markku, du har skrivit en intressant bok som heter: ”Understanding Dreams: The gateway
to dreams without dream interpretation”. Texten samlar erfarenhet från drömgruppsarbete i Finland
och ger en mycket bra beskrivning av drömgruppsprocessen inspirerad av Montague Ullman.
Utifrån din bok har jag funderat på några frågor:
Fråga 1. Markku, kan du kort berätta för oss om ditt första möte med Ullman och din dröm
om de två telefonstolparna?
Markku: Vid ett tidigt tillfälle då jag mötte Monte berättade han om en av sina drömmar. Monte
drömde om att jag hade kommit till hans hotellrum, och frågat om någonting. Han ledde mig inför
fönstret och pekade på två telefonstolpar därute. Han sade till mig: "Om du förstår varför dom
telefonstolparna är just där och ej i något annat ställe, då har du fått svaret på dina frågor”.
Drömmen öppnade sig ögonblickligen till mig. Vi var avskilda som två telefonstolpar, med olika
språk, kultur, ålder, livserfarenheter, allt. Men mellan oss var en elektrisk förbindelse: telefonledning. Många år senare, då jag höll på att scanna och korrekturläsa texter som Monte hade sänt
genom fax till mig, sade Pirjo, min hustru: "Nu har Montes dröm förverkligats också på fysiska
nivån". Där var vi igen, två telefonstolpar, Monte och jag, och en elektrisk faxförbindelse förenade
oss igen tvärs över hela jordklotet. Var Montes dröm en telepatisk eller prekognitiv dröm, en magisk
saga, eller en ren statistisk tillfällighet? Det får vi aldrig veta!
Fråga 2a. Titeln i din bok säger “Understanding Dreams: The gateway to dreams without dream
interpretation” men varför kan man inte säga att drömgruppsmetoden just lär oss att tolka
drömmens språk?
Markku: Vi kan aldrig förstå ens en enda dröm, inte ens via djupa upplevelser. Vi kan förnimma
bara en våg eller två av drömmarens gränslösa ocean. Barry Marshall, Nobel pristagare i medicin
2005 säger: "The greatest obstacle to discovery is not ignorance — it is the illusion of knowledge.”
Monte citerade Susan Sontag: "Att tolka är att försvaga, att utarma världen för att bygga upp en
imaginär värld av meningar istället.“ Montes metod kan inte lära oss att tolka drömmens språk.
Men den kan lära oss att undvika tolkningarnas arroganta irrvägar.
Fråga 2b. Ullman talar om ”dream appreciation” vilket inte är så lätt att översätta till
svenska. Skall vi i framtiden tala om drömförundran och drömförståelse?
Markku: Ordet appreciation innehåller bl.a. A judgment or opinion, especially a favorable one. An
expression of gratitude, a rise in value. Således appreciation med sina positiva nyanser har en
förutfattad mening som hindrar oss att se drömmen på ett attitydlöst, neutralt sätt. Denna positivitet
är lika långt borta från verkligheten som dess negativitet.
Drömförundran innehåller emotionellt färgade nyanser, såsom beundran, vördnad, dyrkan och som
inte reflekterar den öppenhet för livets mångfald, som behövs då man handskas med drömmarnas
mångdimensionella gränslöshet. Drömförståelse är ett något bättre ord som signalerar att vi inte blir
så lätt förblindade av drömmarnas förutfattade ypperlighet.
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Fråga 3. Hur kan vi lita på drömmens budskap? Du skriver om betydelsen av ahaupplevelsen som vägledning. Kan du utveckla detta?
Markku: Vad är livets budskap? Ingen vet. Detsamma gäller drömmens budskap. Det finns inget
budskap i drömmar. Budskap (såsom drömmens mening) är intellektets irrfärd, post festum
fenomen, utarmad, endimensionell syn på drömmens multidimensionalitet, fabricerad i efterhand i
vårt dagsmedvetande, hindrande oss att begripa drömmens – och med det livets - väsentligare
väsen. Vi kan inte heller lita på aha-upplevelsens autenticitet pga. vår benägenhet för vissa
kognitiva distorsioner såsom logiskt fascinerande tolkningar ("fan tolkar Bibeln") och emotionellt
resonemang ("det är sant vad jag känner, icke beroende av någon som helst evidens").
Trots dessa mänskliga svagheter är aha-upplevelsen vanligtvis ändå den bästa vägledningen - ej
perfekt men nog tillräcklig. Den mest autentiska aha-upplevelsen är ren intuition – den har
ingenting att göra med intellekt eller emotion.
Fråga 4. Ullman och andra betonar drömmens betydelse för mänsklighetens överlevnad. Kan
du utveckla dessa tankar på vad sätt drömmar också kan ha betydelse för framtiden?
Markku: Om vi först funderar på det kollektiva planet. Människosläktet drömmer över en miljon år
varenda natt. Hur mycket har denna gigantiska mängd av drömmar genom årtusenden hjälpt oss att
leva i fred med varandra?! Drömgrupper, vilka typer de än är, kommer att förbli som isolerade öar i
både väster- och även österländska kulturer. Och drömgruppsmedlemmar kommer att ha samma
svårigheter i sina mänskliga relationer såsom alla andra.
På det individuella planet kan drömmar ha en stor betydelse för individens framtid. Drömmens
helande verkan kan stråla också till drömmarens medmänniskor:
“Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.” Också jag
tillhör de tacksamma som har i ansenlig grad blivit hjälpt av drömmar, mest genom Montes
drömgruppsprocess.

Foto Julijana Nyhaga
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Fråga 5. Vad saknas i drömgruppsmetoden vi arbetar med och hur kan den utvecklas i
framtiden?
Markku: Metodens utveckling kan delas i två centrala områden:
☉ inre utveckling: modifikationer och applikationer av metoden och
☉

yttre utveckling: förstärkning av metodens stödfunktioner, i synnerhet information, som
hjälper att öka metodens levnads- och spridningsvillkor i samhället: berikande, mångsidig
information med flera synvinklar, gärna lockande till debatt, och spridning av den via många
kanaler både åt DGF:s medlemmar och till övriga samhället samt över riksgränser.

YTTRE UTVECKLING
Enligt Googles statistik har DGFs hemsidas aktivitet under de senaste 10 åren hållit sig något sånär
oförändrad:
☉ 82 besök och 54 besökare per månad. 69% från Sverige, 13% från Finland, resten från
10 länder. 1/3 av besökare är nybesökare.
☉ genomsnittlig besökstid 2:12 min. och besökta sidor 4,3 per besök
☉ besökt bara en sida (bounce rate) 23%
I alla aktiveringsförsök är styrelsens initierande, aktiv "pump priming" roll essentiell. Utan detta
äger ingen utveckling rum. Styrelsens alla aktiviteter signalerar också mellan raderna DGF:s policy;
den hägnad det är önskvärt att hålla sig i. Vad som än blir beslutat, vad man än diskuterar om i
styrelsemöten, är det bra att detta sprids - med sunt förnuft förstås - via email, hemsida, diskussionsarena, Drömdialogen, Monte-dedicerade Facebooks (både svensk & engelsk), sammanträffanden;
alla möjliga kommunikationskanaler. Drömdialogen och diskussionsarenan kan vara mer aktiva,
avsiktligen frambringa motsatta åsikter, debattera om drömgruppsprocessens nyanser, personliga
skillnader etc., publicera referat om alla styrelsemöten, ventilera särskilt alla oklara metodologiska
och filosofiska drömämnen, rapportera om experiment med drömgruppsprocessens modifikationer
och applikationer (se nedan), överhuvudtaget ha alla slags dialoger i dessa ovannämnda medier, dra
till diskussioner också (i skrivande stund) både Drömgruppsforums 51 Facebook-gruppmedlemmar
(19 gemensamma med DGF), och International Ullman Dream Group Forum's 63 Facebook medlemmar (2 gemensamma med DGF). Drömgruppsledarlistans struktur- och management-nyorganisering är nödvändig med datorstödda informationstekniska förändringar i kommunikation mellan
styrelsen och drömgruppsledare; DGF:s viktigaste resurs är dess ”human capital”.
DGF som huvudrepresentant av Montes anda och metod bör sprida ord om sin fortsatta existens
också internationellt. Visibilitet över språkgränser - översättning av DGF:s presentation & andra
kärntexter till engelska. Också internationella konferenser (såsom t.ex. 3rd International Conference of the Nordic and European Network for the Study of Dreams i Göteborg 2009) och även
lättorganiserade minikonferenser/sammanträden är önskvärda också för att skapa personliga
kontakter, utan vilka effektivt och långvarigt samarbete är svårt. Kom ihåg också International
Ullman Dream Group Forum, se ovan.

19

INRE UTVECKLING – MODIFIKATIONER OCH APPLIKATIONER
Varför då modifikationer och applikationer? Varför inte bara den ursprungliga drömgruppsmetoden,
vars oerhörda effektivitet vi alla känner till? Den är ju den gyllene standarden som orubbligt ska
värnas om. Men å andra sidan just det har faran att...
☉ leda till förtida förstening. Någon har sagt att om en tradition ej förnyas minst med 10%
per generation, så förvandlas den till relik; ett yttre skal utan inre liv.
☉ den har ej tillräcklig genomslagskraft i samhället utan är dömd att sitta under den isolerande
ostkupan pga yttre kulturövertryck mot drömmar (jfr glastaket för kvinnor). Den kan appliceras bara i undantagsfall som en form av handledning i organisationer, och även på individuell nivå den möts med många typer av rädsla och osäkerheter mot drömmar.
Kombinerad med den långa tid som en drömsession kräver, är det klart att originalmetodens
kolossala potential ej kollektivt kan befrias i samhället.
Filmen Edward Scissorhands (Sverige 1991) är ett bra exempel på detta. Edward hade extremt
specialiserade verktyg. Hans alla fingrar var saxar. De var högst effektiva bara för vissa
trädgårdsarbeten, men helt ineffektiva för allt annat. Så är det också med Montes supereffektiva
drömgruppsmetod. Dess användningsområde i samhället är extremt begränsat. Monte har skrivit: "If
the principles set forth are fully grasped and the basic skills are mastered, the structure and format
can evolve into an approach more in line with your own interests and goals." Monte ger oss här en
licens att utveckla processen - även utan drömmar.

VIKTIGAST ÄR INTE DRÖMGRUPPSPROCESSEN
Monte har gett oss någonting som är mer värdefullt än hans drömgruppsprocess. Det är hans gruppprocess, ett genialt sammandrag av de mest viktiga, mest universala principer av autentisk mänsklig
kommunikation, som Monte insåg med sin skarpa intuition. Han lyckades att skapa en metod som
visualiserade dessa osynliga lagar. Den kallas hans drömgruppsprocess.
Men styrkan i Montes vision kan bevisas på många andra sätt, inte bara med hjälp av drömmar.
Drömgruppsprocessen är ett preludium om de möjligheter som väntar på att bli förverkligade
genom Drömgruppsprocessens applikationer och modifikationer: nya kanaler för Montes process
till övriga samhället.
Modifikationer är drömgruppsprocesser som modifierats avsiktligt från originalprocessen för att
integrera processen bättre med drömgruppsledarens individuella egenskaper, hennes speciella
intressen, resurser och talanger.
Applikationer baserar sig i första hand på drömgruppsprocessen. Utgångspunkten är då inte bara
drömmar utan vilken som helst emotionell situation. Det kan vara bara ett minne, en slumpvis vald
tavla i väggen, en trist grå betongmur, ja vad som helst. Därigenom kan vi se hur Montes gruppmetod leder oss från vilken som helst utgångspunkt, slutligen till vårt eget innersta.
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☉

På professionell nivå: Icke-dröm-applikationer som har sina rötter i Montes metod, kan
integreras lättare (pga betydligt mindre motstånd utifrån) till samhällets etablerade
organisationer.

☉

På individuell nivå: Vi kan alla applicera dem - obemärkt eller ej - i vilken som helst dialog
med samma delikata jämvikt av trygghetsfaktor och upptäckarfaktor som vi har lärt oss i
drömgrupper. Vi börjar då omedelbart förstå mer om vår samtalspartner, och vidare alla
medmänniskor.

Då drömvägen – den rakaste av alla vägar – ej kan väljas, finns det otaliga andra vägar att vandra
med Montes grupp-process mot Rom. Nästan vilken som helst situation kan förvånansvärt fruktbart
utforskas genom applicering av Montes grupp-process.

Sammanfattningsvis:
Man ska inte bara iaktta drömmar och drömgruppsprocess, utan också Montes mentala produkt;
hans prima materia; hans grupp-process (i stället för drömgruppsprocess). Den är det primära
material som han såg och fångade till sin drömgruppsprocess. Grupp-processen är hans mentala
barn; hans Magnum Opus, kapabel att befria den helande kraften; vår autenticitet, vår äkta
humanitet. Vi bör sprida ut den också till andra. På denna fertila grogrund kan otaliga applikationer
utvecklas, sås och skördas och delas ut till världen.

Anders Omstedt och Markku Siivola
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Hur utvecklar vi drömgruppsarbetet i framtiden?
Jubiléets sista dag avslutades med en diskussion om föreningens framtid. Utgångspunkten var
samtalet mellan Markku Siivola och Anders Omstedt där Markku kom med flera förslag. Dessa och
övriga förslag sammanfattas nedan.
Det är klart att vi ska fortsätta hålla i drömgrupper, gräva där vi står, och utveckla de kontakter vi
har. Kvalitén i drömgruppsarbetet är viktig och skall stärkas genom att vi fortsätter utbilda drömgruppsledare
och har kurser.
Ledarlistan på hemsidan måste uppdateras. Flera inlägg, dock, om att den ändå fungerar - folk hittar
grupper och ledare den vägen. Jubiléet har visat att det finns stort intresse för olika former av
aktiviteter som stärker betydelsen av drömarbete. Vi bör öppna oss för ny kunskap och utveckla
drömgruppsarbetet samtidigt som vi står stadigt i Ullman metoden. Därmed kan vi kanske nå ut till
flera människor med vad vi har att erbjuda, ge tips om litteratur och stärka samtalet mellan
människor.
Vi bör vara rädda om vår historia, d v s se över vårt arkiv, göra gamla nummer av Drömdialogen
tillgängliga för medlemmarna mm. Vår hemsida är en lämplig plats att samla vår historia på. Anders
föreslog att vi bör skriva en bok, där medlemmar kan berätta vad drömmar har betytt för dem själva.
Om det är någon som har bra kontaktet till lämpligt förlag kontakta Anders eller styrelsen.
Kan man i framtiden tänka sig att ha drömgrupp på telefon eller Skype? Skapa en drömakut där en
grupp kan maila sin dröm till varandra och sen stämma träff i sinnevärlden. Finns det behov av
drömgrupper för äldre som också lyfter åldrandets problematik. Vi bör öka aktiviteten på hemsidan
och jobba mer aktivt med vår Facebook hemsida https://www.facebook.com/groups/dromgruppsforum/.
Detta och mycket annat diskuterades intensivt under de sista timmarna på 25 års Jubiléet.

Elisabet Tärneberg och Anders Omstedt
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Kallelse till årsmötet
Kallelse till årsmöte i Drömgruppsforum
Tid: lördagen den 19 mars 2016
Plats: Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke
Dagordning
1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande
2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän
5. Styrelsens årsberättelse, innefattande ekonomisk redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för närmast förflutna kalenderår
8. Fastställande av balansräkning
9. Fastställande av årsavgift
10. Fråga om arvode till styrelse och revisor
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. I stadgeenlig tid inkomna motioner
16. Övriga frågor

Välkomna!/Styrelsen
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Kommande kurser
Drömhelg i Mölnlycke 19 - 20 mars 2016
Drömgruppsforum inbjuder medlemmar och nybörjare till drömarbete i grupp enligt Montague
Ullmans metod.
Plats: Vita Villan på Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke. Skolan har både vandrarhem och
hotell, för den som vill övernatta där, istället för i Göteborg. Boka i god tid! inbox@wendelsberg.se,
eller 031 - 338 05 36.
Ta buss, Grön Express, mot Mölnlycke, från hållplats Nordstan ( mellan Centralstationen i Göteborg och varuhuset Femman ) eller från hållplats Korsvägen. Stig av vid hållplats Solsten. Beräkna
c:a 20 min. för bussresan. Följ sedan skyltning mot Wendelsberg, c:a 10 minuters promenad.
Närmare beskrivning , inklusive bilvägen, kommer senare.
Program
Lördag 19 mars
09.00 – 09.30
09.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 –

Samling med kaffe och smörgås
Drömgruppsarbete
Lunch
Drömgruppsarbete,
Kaffe
Årsmöte

Gemensam kvällsaktivitet/kvällsmat för de som så önskar!
Söndag 20 mars
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.30
15.30 – 16.00

Drömgruppsarbete med kaffepaus
Lunch
Drömgruppsarbete
Gemensam avslutning med kaffe

Maila Elisabet Tärneberg, elisabet.tarneberg@gmail.com eller
Inga Edwertz ingedz@tele2.se, om du vill veta mer!
Drömgrupper: vanlig drömgrupp eller grupp med ledarträning (lång erfarenhet)
Avgift för medlemmar: 450 kr. För icke-medlemmar: 700 kr. Du vinner på att bli medlem!
Både medlemsavgiften på 250 kr för ett år och kursavgiften 450 kr = 700 kr!
Anmäl dig senast 20/2 till Elisabet Tärneberg e-mail: elisabet.tarneberg@gmail.com
eller: Loftvägen 18, 451 75 Uddevalla. Betala senast 27/2 till pg 401 59 54 – 3, Drömgruppsforum.
Kom ihåg att skriva namn, så vi vet vem som är avsändare!
Under drömhelgen når du oss på
Tärneberg.

070 2521 999 Inga Edwertz. eller 073 55 36 258 Elisabet

Välkomna!
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Drömkurs
Plats: Billströmska folkhögskolan, Tjörn
Tid: 27/6 – 1/7 2016
Kostnad: 4 900 kr

Vad vill dina drömmar säga dig?
För dig som är intresserad av att utforska dina nattliga drömmar och kopplingen till ditt liv och din
vardag.
Kursen är upplagd så att deltagarna arbetar med sina egna drömmar i grupp. En erfaren drömgruppsledare går först igenom Montague Ullmans metod och leder sedan arbetet. En deltagare åt
gången delar en dröm och gruppen hjälper drömmaren att steg för steg komma i kontakt med
drömmen. Det är en varsam metod, en inre resa, där ingen behöver berätta mer än man själv vill.
Arbetet med en dröm kan ta cirka två timmar, så under en dag kan man hinna med två till tre
drömpass. Under kursveckan får alla möjlighet att berätta en dröm.
Inga förkunskaper krävs, men det är bra om du har med dig någon dröm du vill arbeta med. För att
komma ihåg sina drömmar kan det vara bra att ha ett block nära sängen, så att du hinner skriva upp
din dröm innan den försvinner. Ett fragment av en dröm räcker också att arbeta med. Vill du i
förväg bekanta dig med metoden, så kan du läsa:
Montague Ullman, ”Använd dina drömmar”
Boken går inte att få tag på ny men finns på bibliotek eller begagnad på Bokbörsen.
www.bokborsen.se
Det är föreningen Drömgruppsforum som står bakom upplägget av kursen.
Ledare: Birgitta Notini, som har arbetat med drömmar sedan 1981.
Vid frågor: nicolina.not@telia.com.
Vid övriga frågor: 0304 - 676 570, e-post: info.billstromska@vgregion.se

Välkommen med din ansökan!
Anmälningsformulär finns på www.billstromska.fhsk.se

25

Drömgruppsledarkurs
Plats: Billströmska folkhögskolan, Tjörn
Tid: 27/6 – 1/7 2016
Kostnad: 4 900 kr
Denna kurs är en del av föreningen Drömgruppsforums utbildning av drömgruppsledare och vänder
sig till dig som har gedigen erfarenhet av arbete i drömgrupp och som vill lära dig att själv leda en
grupp. Hela veckan ägnas åt drömarbete enligt Montague Ullmans metod, med utgångspunkt från
deltagarnas drömmar. Du får undervisning i metoden, möjlighet att diskutera ledarrollen och alla får
tillfälle att träna på att hålla i trådarna för ett drömpass, med respons från handledaren och gruppen.
Vill du veta mer om Drömgruppsforums ledarutbildning kan du gå in på hemsidan:
www.dromgruppsforum.org.se
För den som vill förbereda sig inför veckan, rekommenderas följande böcker:
Montague Ullman: ”Använd dina drömmar”och ”Att förstå drömmens språk”.
Dessa böcker går inte att få tag på nya men finns på bibliotek eller begagnade på Bokbörsen.
www.bokborsen.se
Markku Siivola: ”Understanding Dreams without Dream Interpretation”
Lärare: Leg Psykolog och Leg Psykoterapeut Anki Kihlström Goldkuhl, anki@goldkuhl.nu
Vid övriga frågor: 0304 - 676 570, e-post: info.billstromska@vgregion.se

Välkommen med din ansökan!
Anmälningsformulär finns på www.billstromska.fhsk.se
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