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Från att ha varit en regnig och blåsig
höst har kylan överraskat oss. Luften
är klar och lite krispig, ingen blåst,
skönt tycker jag. Men ändå - när
Ingegärd Hansson berättar om resan
och drömarbetet på Bali, väcker det en
längtan till varmare och generösare
trakter på vår jord.
Sedan följer Ann Malmquists referat
om mötet i oktober för oss medlemmar
i Drömgruppsforum som är bosatta i
södra delen av Sverige. Och genast infinner sig hos mig stämningen av

gemenskap, stimulans och idee'r som
är en grund för att föra föreningen och
drömgruppsabetet framåt.
Sedan är det dags att se vad som
händer våren 1999, åtmistone det som
hittills är planerat!
Jag önskar er en trevlig kväll med
Dröm dialog!
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BALI - en ö för upplevelserikt drömarbete.

Det var i mars 1994 som jag först kom till
Bali, nyfiken och full av förväntningar.
Jag hade hört talas om ön av vänner och
läst i en reseguide om denna lilla idyll i
den stora Indonesiska nationen. Dess
historia, folkets värdighet och respekt för
konst och kultur och närhet till en
levande religion fascinerade mig . Jag
reste med en grupp svenskar ledd av en
svensk arkitekt, Sigvard Leoson, som
organiserat en "Konst och Kultur"-resa
på Bali.
Vi bodde på Palm Garden Hotel i Sanur.
Detta hotell har ritats och byggts av
Sigvard och hans Javanesiska hustru. De
hade kommit till Bali på bröllopsresa och
blivit förälsl<ade i platsen. De drömde
om att bygga ett hotell och skapade så
Palm Garden, en välplanerad byggnad,
en underbar trädgård med swimmingpool, en liten restaurang och bar. Vi
kände oss personligt och väl omhändertagna i denna intima miljö.
Klimatet är milt och hela ön är vacker.
Det som mest tilltalade mig i denna
kultur är att den accepterar till fullo både
mörka och ljusa sidor av den mänskliga
naturen. Den alltid pågående dynamiken
mellan negativa och positiva krafter, inte
förnekandet av någondera, utan behovet
av bådadera, genomsyrar livet självt.
Man påminns genom dekorationerna på
de heliga skulpturerna som har svarta
och vita klädnader. Tom. papperskassarna man får i affärerna är svarta och
vita!
Balineserna är mycket religiösa, och
ibland även vidskepliga. Vackra små
blomsterkorgar tillverkas varje morgon

och ställs ut i butikernas dörröppningar
som offergåvor och skydd mot det onda.
När jag återkom till Bali hösten 1994 höll
jag en liten föreläsning för hotellets
svenska gäster om drömmar och Monte
Ullmans metod att arbeta med drömmar
i grupp. Några stycken deltog i en
drömgrupp jag ordnade. Upplevelsen att
dela drömmar gav en varm djup känsla
som berikade vistelsen på Bali.
När jag berättade för Monte om detta
drömarbete skämtade han och förebrådde mig att jag inte hade inbjudit
även honom. Och jag svarade:
"Naturligtvis skall vi arrangera ett
Internationellt Drömseminarium på Bali
och med dig, helt klart!"
Jag började planera för att det skulle
hållas i mars 1997 och reste till Bali i
oktober 1996 för att ta reda på hur det
var på Palm Garden, som nu hade fått en
ny ägare, och för att diskutera kostnader,
tidsplaner, arrangemang, utflykter mm.
Men eftersom det är omöjligt för Monte
att bestämma långt i förväg om han kan
resa så långt, måste jag hitta någon som
är bra på engelska och godkänd av
Monte som drömgruppsledare och som
bestämt kunde lova att komma om
Monte skulle lämna återbud. Denna
"någon" blev Wendy Pannier, redaktör
för tidskriften Dream Appreciation. Vi
startade ett mycket kreativt och fruktbart
samarbete!
Mängder av fax och brev utväxlades
mellan oss- inte bara om seminariet utan
också om livet och dess realiteter.

Jag kommunicerade också med Santos,
den intresserade nye chefen på Palm
Garden och med N gurah, en balinesisk
vän sedan mitt första besök. Den senare
anställde jag för att hjälpa mig med
utflykter och arrangemang.
Wendy och jag hade planerat seminariet
till den 15-26 april 1998 sedan vi lyssnat
till många goda råd. Men det uppstod
flera hinder. Den politiska situationen i
Indonesien tycktes utgöra ett ökande hot
och inte mindre än sex personer som
preliminärt anmält sig tog tillbaka sin
anmälan. Vi beslöt oss ändå att fortsätta
med förberedelserna och bokade flyg,
hotellrum etc. som måste göras i god tid.
Det visade sig att ingen fara hotade oss,
varken i Yogakarta , den gamla
kulturorten på Java där vi svenskar
stannade i 11/2 dag på sightseeing, eller
på Bali. Vår grupp på Bali hade minskat
till åtta personer. Men den effektive
direktören Santos hade i samråd med oss
annonserat i Balis tidningar om
seminariet och även sänt personliga
inbjudningar till folk på universitet med
en presentation av Monte Ullman och
hans metod med drömgrupper.
Innan själva drömgruppsarbetet började,
hade vår grupp ett par lediga dagar och
kunde delta i den viktigaste heliga festen
på Bali, The Galungan Day, som detta år
firades den 15 april (var 210:e dag). Vi
såg färgrika processioner och tempelcermonier som också senare visade sig
prägla vårt drömmande!
Vi fick sju deltagare från Bali. En kvinna,
yogalärare och healer, kom ursprungligen från Australien, och en annan från
USA - hon hade gjort TV-program för
barn. De övriga var psykiatrer från
universitetskliniken i huvudstaden
Denpasar. I den grupp som anlände
tillsammans med Wendy och mig fanns
två psykoterapeuter, två lärare, en
läkarsekreterare och en psykiater

Till seminariets öppnande i den ståtliga
"Presidential Suite, 11 var alla hotellets
gäster inbjudna. Santos önskade alla
välkomna och Wendy och jag höll var
sitt kort anförande. Vi läste ett brev med
hälsningar från vår professor Montague
Ullman. På begäran delades det sedan ut
till alla deltagare. Wendy visade en
videotape med Monte och därefter
bildade Måns Linde, Karin Roos, Wendy
och jag en panel och svarade på frågor
och diskussioner som kom upp. Det var
tex. "Vad är den exakta definitionen av
en dröm? Kan meditation påverka
drömmandet? Kan en dröm vara en
religiös upplevelse?"
Att få möta Balineska psykiaterkolleger
var speciellt inspirerande för mig och jag
önskade att jag haft fler möjligheter att
utbyta erfarenheter med dem. De fick en
artikel av Monte: The Experimental
Dreamgroup: It's application in the
Training of Therapists". Detta sätt att
arbeta med drömmar uppfattades som
helt nytt och jag fick förfrågan om jag
kunde komma tillbaka för att göra en
uppföljning. Balinesiema upplevdes av
oss som öppna och intresserade av olika
aspekter av andra kulturer. Alla
upptäckte, även under detta möte, hur
stora skillnader det finns mellan
tänkandet i Öst och Väst speciellt när det
gäller det andliga. De medicinska
läkarna tillhörde kåren vid Udayana
University Dept. of Psychiatry där
professor Luh Ketut Suryani är chef. Hon
visade sig vara en stor personlighet,
välkänd på Ball för sina ideer i kretsar
som arbetar för att behålla den gamla
balinesiska ku1htren. Hon berättade för
oss om den meditations:l'netod i
psykoterapi som hon själv utarbetat. Att
kunna ge ett bild av henne i några få
meningar inte lätt - till det behövs en hel
artikel!

Trots svårigheten med det engelska
språket gav drömarbetet som vanligt
en djup kontakt mellan oss och med de
djupare skikten inom oss. I drömmarnas innehåll fanns förundran över
nya liv som föddes, känslor av kärlek,
ilska och smärta, önskan att slåss mot
onda krafter, känslan av både smärta
och glädje över alltid bli sedd som den
starka, att vara ett modigt stöd för
andra och svårigheten att höra till och
vara skild från.
Tack vare Ngurahs organisation och
omvårdnad blev våra utflykter mycket
lyckade. Vi hade bra väder, utom på en
tur när vi missade delar av kulturstaden Ubud. Speciellt ,och utanför
turprogrammet, var visningen av
Ngurahs farmors "a'shram" ett sorts
internat, dit också utlänningar kan få
komma. lbu Gedong är en brinnande
efterföljare till Mahatma Gandhi och
har deltagit i ickevåldsdemonstrationer , emellanåt tillsammans med
Suryani.
Utanför programmet hade vi också
nöjet att bli inbjudna till ett studiebesök på de psykiatriska kliniken,
guidade av våra doktorsvänner.
Vi besökte även ett av de många
barnhemmen på Bali där vi lämnade
en liten donation. Detta är en mörk
sida av Ball, men jag känner inte till
mycket om denna sociala verklighet.
Barnen vi såg på detta hem var skolbarn som såg välmående ut
En mycket speciell händelse var en
byceremoni, dit vi som hedersgäster
blev inbjudna. Alla blev vi klädda i

saronger med en 11 selangdong11 tempelscarf, och männen hade en
balinesisk huvudbonad . Två unga
flickor försattes i trance av prästen i
bytemplet, vilket tog lång tid.
Flickorna bars i speciella bärstolar i
procession först till De Dödas tempel.
Där tillbads det onda, destruktiva i
gudomen Shiva. Sedan fortsatte
processionen till bygränserna för att
driva bort de onda andarna och efter
det tog den avslutande ceremonien
rum; flickornas trance-dans. En av
flickorna började aldrig dansa och det
förklarades med att den Heliga Anden
inte önskade det.
Jag hade velat stanna många dagar på
Bali efter seminariet för att smälta
mina intryck och de nya utblickar jag
fått, njuta av klimatet och möjligen
skriva en del.- Men jag måste tillbaka
till arbetet med drömmen att kunna
stanna längre perioder på denna ö.
Och med en bön att det skall fortsätta
att vara fred på Bali och i dess grannskap där konsten är så högt värderad
och kulturen så levande.
En tanke jag fick genom att uppleva
drömgruppsarbete i denna främmande
kultur var att vi, Ullmans efterföljare,
kunde skapa ett internationellt
drömgruppsforum för att utbilda
drömgruppsledare och sprida Montes
filosofi om drömmar!

Ingegärd Hansson

Regina! träff i Löderup för medlemmar i
Drömgruppsforum bosatta i södra Sverige.

Lördagen den 10 oktober bilade 9
medlemmar genom ett höstlikt Skåne
ner till Klockaregården i Löderup,
belägen nästan där Sverige tar slut
och Östersjön tar vid. Kontrasten var
stor mellan det kalla, stormiga och
regniga höstvädret och den varma
ombonade atmosfären inomhus. Där
välkomnade oss Gunvor, Åsa och
Olle och vi var alltså 12 medlemmar
närvarande. Efter ett välsmakande fm
kaffe samlade vi oss till vår första
sammankomst. Vi inledde med en
personlig presentation, vilken gav oss
mycken praktisk och konkret
information om varandra. Som regel
brukar vi ju mötas i
drömgruppssammanhang och då ges
det inte alltid tid till att resonera
kring vår vardag. Nu fick vi veta
vilka vi var, hur länge vi har varit
engagerade i drömgruppsarbete,
vilka av oss som har drömgrupper i
gång, hur mycket vi engageras i att
vara ute och hålla föredrag och
informera om drömgruppsarbete
mm .. Detta ger oss nu nya möjligheter
att samarbeta, hänvisa till varandra
etc..

Vi har alltså fått en helt annan
översikt över hur drömläget ser ut i
Skåne, Blekinge och södra Småland.
Vi diskuterade också
drömgruppsforums organisation
inför framtiden. Vi lyfte fram
fördelar och nackdelar med regional
kontra central ledning. Olika
synpunkter ventilerades och många
tankar väcktes. Vi enades om vikten
av att träffas lokalt regelbundet utan
att ännu ta ställning till någon
organisationsförändring.
Vi hann också med ett härligt besök
i en intilliggande keramikverkstad,
promenad och guidning i
Klockaregårdens trädgård med
odlingar samt inte minst en härlig
sopplunch med rödbetan som
centralgestalt.
Alla var vi synnerligen nöjda med
dagen och kunde vända hemåt med
en ökad känsla av gemenskap i vårt
drömgruppsarbete. Vi tog beslutet
att träffas en gång höst och vår och
sammanstrålar nästa gång i april i
Malmö. Vi vill varmt
rekommendera denna typ av
regionala träffar i övriga landet.
Ann Malmquist

Meddelanden

Kommande kurser och möten under 1999

* Madeira 4 - 11 januari drömkurs och drömledarträning med
Måns och Kristina Linde
•

Drömgruppsforums årsmöte 20 -21 mars i Göteborg. Tid för arbete
i drömgrupper planeras. RESERVERA TIDEN REDAN NU!

•

Regional träff Drömgruppsforum Söder 17 april i Malmö

•

Ev. resa med tre dagars drömgruppsarbete med Monte Ullman i
hans hem i Ardsley, USA (3 mil norr om NewYork) veckan före
midsommar.

•

Drömveckan i Ljungskile med både drömgrupper och
drömledarträningsgrupper veckan efter midsommar.

Följande nya medlemmar hälsas välkomna i Drömgruppsforum:
Ida Ek, Göteborg, Gunvor Landström, Borgholm,
Yvonne Litsegård, Åby, Ingrid Nilsson, Norsborg, Britt Rose'n
Karlskoga, Inga Ryde'n, Lund, Georgina Tore'n, Göteborg samt
Kerstin W anngård, Skarpnäck.

Om medlemmar i Drömgruppsforum vill ha tidskriften Dream
Appreciation där Monte medverkar med olika artiklar (en del översatta
av Åsa Hallström och publicerade i Drömdialog) kan ni skriva till:
Dream Appreciation
c/o Wendy Pannier, Editor,
105 Taylor Lane
Kennet Square, P A 19348 USA

