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Svenska flaggans dag, en tradition som
firas m ed musik, tal och flaggspel över
hela v årt land. Men jag har blandade
känslor inför firandet; tycker att vår
svenska flagga och nationella stolthet
solkats av extrema grupper m ed racistisk
anstrykning. I sin artikel "Tre mis
suppfattningar om drömmar" tar Monte
u p p dröm m edvetandets "gettoisering dess utstötning och isolering i det m ed
vetna tänkandets alltmer dom inerande
territorium -drömismen- som ett sam
hällsproblem. En form av racism där det
annorlunda och okända skall förvisas och
utplånas. Vi ska se det med öppna ögon,

kämpa emot m ed vår ideologi och våra
dröm grupper. D röm m edvetandet skall
ha fullständiga rättigheter till en plats i
mänskligt liv!
Stig Dahlgren och Maj-Lis Fuchs skriver
om Dream Team Göteborg respektive
drömgr.led.syd, Ann M almqvist från
årsmötet. Själv bidrar jag m ed funderin 
gar. M eddelanden, verksam hetsberättelse
och årsmötes-protokoll medföljer.
Jag önskar er en varm och skön som m ar
och en härlig semester.o

Red. Gunvor Ljung-Elthammar, Klockaregården, 27645 Löderup, 0411/524 605

Red.

TRE MISSUPPFATTNINGAR OM DRÖMMAR VARFÖR DE ÄR FELAKTIGA OCH HUR DET I SJÄLVA VERKET LIGGER TILL.
Av Montague Ullman

Missuppfattning nr 1
D röm m edvetenhet är en underlägsen, m er p rim itiv form a v m edvetenhet än den
vakna m edvetenheten.
Freud ansåg det.
Men drömmedvetenheten är i varje tum lika subtil och skapande i sitt sätt att
handskas med sitt eget område, vårt inre liv, vår subjektivitet, som den vakna
medvetenheten är inom sitt primära område, vårt sätt att samspela med den värld vi
m öter när vi är vakna.
Som det brukade sägas om Fred Astair och Ginger Rogers, när alla verkade tycka att
det var han som var m aestron och Rogers bara följde m ed : "H on gjorde allt som
Fred gjorde, men m ed högklackade skor!" På samma sätt har den vakna
medvetenheten betraktats som den överlägsna formen av medvetenhet, m edan
drömmedvetenheten har setts som dess andra rangens partner.
Freud förädlade dröm m arna menigsfullhet, men lyckades aldrig riktigt frigöra dem
från deras instinktmässigt färgade, primitiva representationsform. Den bildform
som kännetecknar dröm m ar är i varje tum lika kraftfull när det gäller att på
skapande och fantasifulla sätt identifiera och återspegla de känslomässiga
motströmmarna i våra liv, som vår vakna m edvetenhet är i att kartlägga den levande
och döda materiens form och struktur. Vad vi ännu inte har lyckats m ed, är att lösa
mysteriet med materiens relation till medvetenheten.
Ärlighet har varit det högsta vetenskapliga värdet i utforskandet av materien. Och
det m ed goda skäl. I motsats till drömmedvetenheten, som alltid slår h uvudet på
spiken, har den vakna medvetenheten problem. I sina ansträngningar för att hjälpa
oss a tt finna vår plats i världen, dras den åt många olika håll, utifrån rådande
värderingar, alltifrån hederliga dygder och till pragmatiska egenintressen. I vaket
tillstånd kan vi ofta förföras av det falska på bekostad av det autentiska. I söm n och
dröm känner vi inga andra värden än att säga som det är när det gäller vad som sker
inom oss. Det är sant att vi använder ett annat språk för det (oftast använder vi
metaforiska bilder), m en det är precis lika elegant läm pat för sin uppgift, som vanligt
diskursivt språk är i vårt vakna liv.

M issuppfattning nr 2
Drömmar försöker skydda oss från vissa sanningar om oss själva, för a tt in te rubba
vår känslomässiga jä m v ik t i söm nen..
Detta har varit grundstenen i den psykoanalytiska teorin alltifrån Freud, även om
revisionistiska teoretiker har gjort smärre justeringar. De har rört sig från Freuds
tungt instinktmässiga orientering och till mer integrativa och adaptiva orienteringar.

Men även där finns censurens och förklädnadens skyddande mekanismer kvar,
utspädda, men fortfarande igenkänningsbara. Gäckade bam dom sönskningar är på
väg u t liksom betoningen på önskeuppfyllande i allmänhet.
Men inte ens de mest sofistikerade av dessa ansträngningar ger dröm m edvetenheten
fullt medborgarskap. Ibland psykoanalytikerna var Jung den förste som ifrågasatte
denna fördomsfulla syn på drömmedvetenheten. Hans grundutm aning m ot den
freudianska synen var hans betoning av det m anifesta dröminnehållet, det vill säga
att dröm m en själv skulle avtäcka snarare än dölja den turbulens som vällde u p p ifrån
de omedvetna områdena.

M issuppfattning 3
D röm m edvetenheten är in te allm änt kä n d som en naturlig helande m ekanism .
Vi fäller inga värdeom döm en om vår lever och vårt hjärta. Båda är nödvändiga för
vår hälsa. Det samma gäller vaken- och drömmedvetenheten. Vi har en insida och en
utsida, och båda behöver hållas i gott skick för att vi ska kunna vara friska. Vår
förmåga att lära av tidigare erfarenheter ger oss en pålitlig vaken-medvetenhet. För
att vi ska kunna upprätthålla ett autentiskt förhållande till vår egen insida, åligger
det oss lika mycket att lära oss hur vi ska dra nytta av våra drömmar. Men d et
dröm depriverade samhälle vi lever i, har ännu inte gjort detta. Fullt m edborgarskap
för drömmedvetenheten skulle innebära ett helhjärtat erkännande av dröm m ens
förmåga att hålla oss å jour m ed vad vi verkligen känner.
Det är detta misslyckande med att tillerkänna vårt drömliv dess fulla
m edborgarskap, som är vår allvarligaste blunder. Vi talar om rasism och sexism, och
vi inser vilken förlust det är för vårt samhälle med sådana fördomsfulla attityder.
Men vi har ännu inte vaknat inför dröm ism ens smygande och allt genom syrande
närvaro - en irrationell blindhet inför vad våra dröm mar har att bidra m ed för vårt
samhälles moraliska ryggrad, just i kraft av deras inneboende uppriktighet H är är en
dold klasstruktur i farten. Vårt drömliv har gettoiserats. Vi har invaggats i tron att vi
bara kan vara säkra på att våra dröm mar hanteras rätt, om vi undflyr gettot och tar
m ed oss våra dröm m ar till en elitkäma av drömtolkare.
Men alla dröm m ar förtjänar en plats i solen - inte bara för dem som har råd m ed
terapi! Dröm m andet är en universell upplevelse - glädjen av den upplevelsen
tillkommer alla!
U nder de senaste decennierna har drömscenen sakta förändrats, som en följd av 60talets m edvetande-höjande push efter 50-talets experimentella verksamhet.
D röm grupper har blom strat under de senaste åren. Böcker kommer ut, skrivna av
professionella som inriktar sig på att utbilda allmänheten och beskriva sina olika sätt
att nalkas drömarbetet. Det finns viss hoppfullhet i framtiden, men - som vi alla vet fördom ar dör långsamt.
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DREA M TEAM GÖTEBORG
Sedan 1995 finns det en aktiv lokalorganisation till dröm gruppsforum i Göteborg. Vi
var från början endast fyra deltagare jag, Karin, Birgitta och Ingvar. Ingen av oss var
godkänd dröm-gruppsledare, men Birgitta och Ingvar var gamla rävar i
sammanhanget. G ruppen har efter hand växt och består nu av ett tiotal deltagare
från Göteborgstrakten m en även från Uddevalla och Trollhättan. G ruppen är öppen
för alla medlemmar i dröm gruppsforum eller personer med god egen
dröm gruppserfarenhet som deltagare och vilja att själv bli dröm gruppsledare.
Gruppen träffas cirka en gång i månaden. Deltagarna drar egna dröm m ar och
vi turas om att leda drömgruppsarbetet. G ruppen ger sedan respons på ledarens
teknik. Vi brukar även ta upp och diskutera sådana problem som uppstått i våra
egna drömgrupper. Det är mycket utvecklande att på detta regelbundna sätt få vara
med och finslipa sin teknik. Mycket bra är det även att friska upp sina kunskaper
efter en tids uppehåll från egna grupper eller inför start av ny grupp d å m an ibland
kan känna sig något ringrostig. Fantastiskt är det även att få möjlighet att arbeta med
egna drömmar i sådant mycket kvalificerat sällskap. Gunnar Sundström som är
styrelsemedlem i dröm gruppsforum informerar på våra träffar vad som eventuellt är
på gång. Det är bra att gruppen har en representant i styrelsen. Gunnar är också vår
kontakt med övriga världen då han är mycket insatt i vad det finns för organisationer
internationellt som sysslar med drömarbete och vilka tidskrifter och aktiviteter de
har. Han känner också till hur Montague Ullman uttalar sitt förnamn, vilket ingen
annan människa känner till.
Min tanke från början med gruppen var att vi gemensamt skulle rikta oss mer
utåt. Kanske ha något gemensamt prospekt där vi beskrev dröm arbetet och också
erbjöd oss att leda dröm grupper och komma u t och berätta om vårt arbete. Jag har
också föreslagit att vi skulle ha en monter på bokmässan i Göteborg som är m ycket
stor och har många besökare, där vi skulle presentera oss. Vi kunde där värva
deltagare till dröm grupper, sälja böcker om drömarbete etc. Dessa planer har inte
tidigare mötts m ed någon respons i vår grupp. Den har tidigare till stor del bestått av
terapeuter från Lucasstiftelsen, vilka enligt undertecknads uppfattning präglats av en
viss organisationssekterism. Jag tror att man i första hand sett till Lucasstiftelsens
intressen och nöjt sig med att leda drömveckorna på Ljungskile folk-högskola och
inte velat samarbeta utåtriktat m ed andra dröm gruppsledare utanför sin
egen krets. Nya dröm gruppsledare har nu tillkommit i gruppen och i fram tiden
kanske vi kan söka nya vägar för att gemensamt sprida kunskaper om
drömgruppsarbete.
En fråga vi diskuterade i gruppen på vårt sista möte var rutinerna för hur m an blir
godkänd dröm-gruppsledare. Många tyckte att det kan dra u t på tiden i det oändliga
innan man blir godkänd och även bli kostsamt.
Som avslutning vill jag trycka på det mycket stora värde som ligger i att få vara
medlem i denna grupp och jag uppm anar alla intresserade inom reseavstånd att
ansluta sig till The Dream Team . Jag vill även uppm ana alla ute i landet att bilda
liknande lokalgrupper.
Sw eet Dreams!

Stig Dahlgren

Regional träff i Malmö för medlemmar i drömgr.led. syd.

Var bjuds en dröm likt god och välkryddad chili con came? Jo, det fick fem m edlem m ar
från Skåne, Blekinge och Småland erfara när vi möttes den 17 april hos Kristina och Måns
Linde i deras vackra hem i centrala Malmö med hänförande utsikt över kanal och
stadsbebyggelse.
Men innan lunchen dukades fram hann vi berätta för varandra om pågående
dröm grupper. Kerstin var entusiastisk över sitt drömarbete m ed gymnasieelever i Växjö,
h u r snabbt de tagit till sig processen och t.o.m. kunnat orkestrera! Vi utbytte erfarenheter
kring vår egen roll som dröm gruppsledare och tankar om olika m ålgrupper och hur vi
kan nå u t till dem. G ruppen kändes verkligen som en resurs när vi tog del av varandras
erfarenheter.
Gunvor hade m ed sig utkast till en hemsida för Drömgruppsforum, så vi gav oss u t på
nätet och hittade allt från drömsoffan till erbjudande om "instant" dröm tydning. Nog
skulle en bra hem sida där vi presenterar Dröm gruppsforum och kan erbjuda
dröm grupper vara en tillgång inför framtiden. Arbetet m ed denna kommer att fortsätta.
På eftermiddagen ägnade vi oss åt dröm gruppsarbete under Birgittas ledning.
Drömmaren presenterade två klara bilder och kunde tillsammans m ed gruppen utveckla
dessa till en hel livsväv där aktuella erfarenheter av en påfrestade livssituation speglades
m ot tidigare erfarenheter av hård livskamp och längtan efter bekräftelse och vidgat
livsrum. Än en gång berördes vi av drömarbetets rikedom!
Innan vi skildes åt bestäm de vi att nästa möte i Drömgruppsforum syd blir den 30 oktober
i Blekinge, närm are bestäm t hos Birgitta och Lennart Mårtensson.
Välkomna alla m edlem m ar i södra Sverige!

Maj-Lis Fuchs

PS. Kerstin har förstås efternam net Andersson och Gunvor,
Ljung-Elthammar.

Årsmöte i Göteborg
Helgen 20-21 mars hade Drömgruppsforum sitt årsmöte för första gången förlagt utanför
Stockholmregionen, nämligen till Göteborg och årsmötet var arrangerat i kombination med
drömgruppsarbete. Vi var 16 stycken från olika delar av landet som kom till G öteborg, som
visade upp alla sorters vädertyper, regn, snöblask och vårsol. Årsmötet ägde runi på
lördageftermiddag och då klubbades definitivt den stadgeändring igenom som nu gör det
möjligt för alla som delar föreningens målsättning att bli medlem. Detta innebär en avsevärd
breddning av föreningen
De 16 deltagarna hade under helgen möjlighet att efter önskemål vid 3 grupptillfallen deltaga i
handledning, ledarträning och/eller drömgrupp. De 2 grupperna hölls samman under hela
helgen. Kombinationen handledning-ledarträning som ägde rum i 1 av grupperna visade sig
vara mycket positiv för deltagarna. Över huvud taget var samtliga deltagare mycket
tillfredsställda med dagarna och upplevde det fint att kunna träffa kollegor från olika
landsändar och träna i grupp och utbyta erfarenheter.
Vi höll till i Göteborgs Psykoterapi Instituts fantastiska lokaler på Vasagatan där vi också hade
möjlighet att inta utom ordentligt goda luncher och gott kaffe med ” fika” På kvällarna låg goda
fiskrestauranger helt i närheten där vi njöt storligen
Vi var alla överens om att fortsätta kombinera årsmötet med drömgruppsarbete för att öka
våra kontakter över landet, och vi hoppas att vi nästa år blir än ännu större skara som sluter
upp.
Ann Malmquist

Funderingar.
Inför arbetet m ed en ny Drömdialog tittar jag igenom tidigare num m er och u n d rar
vad artiklarna, uppropen, reportagen har gett för respons bland våra 84 m edlem m ar
Får Pia Ekstedt-Häggblom några svar på sitt upprop om ett Monte Ullman arkiv?
Finns tankar som kan formuleras om Måns Lindes inlaga i Drömdialog nr 1-98 ? H ar
Jan Machers artikel i nr 2-97 om dröm grupp i sjukhusmiljö stimulerat till efterföljd ?
Och Montes artiklar om metoden, anknytning till samhället, filosofiska
fördjupningar m ed "fallbeskrivningar"; finns det motsvarande tankar eller
diskussioner hos oss m edlem m ar ? Vi har under åren bara haft ett par inlägg av den
arten.
Vårt dröm gruppsarbete har i enlighet med Montes intentioner riktats utåt, tonvikten
har legat på att sprida metoden. Är tiden inne att föreningen också utvecklas internt?
Ett tecken är att vi har börjat träffas i lokala grupper.
Och m in hjärtefråga: H ur ska Drömdialog utvecklas? Ska vi ha debattartiklar,
annonser? Kan innehållet fördjupas? Finns det angränsande om råden som behöver
belysas? Har vi någon som forskar om drömmar? Någon som håller sig a'jour med
vad som händer i världen inom vårt område? Årsmötets förslag om en
redaktionskommitté', vad säger ni om det? H ar ni intresse av att ingå i den? Ska vi
ha rapporter från styrelsemötena? Hemsidan, finns det någon medlem kunnig på
internet, e-mail och allt som hör till, som kan hjälpa en förvirrad redaktör m ed de
klurighetema?
Många frågor, en blandad kompott!
N är vi firade Monte 80 år visade vi att m ånga av oss både kan skriva och form ulera
sig! Så kom loss. Drömdialog blir vad vi gör den till!
Red.

Vad är på gång.
•

•
•
•

Den nya §14 om m edlemskap som är beslutad på två årsmöten och ger m öjlighet
för fler intresserade att bli medlemmar i föreningen håller på att finjusteras av
styrelsen . En blankett om inträde i föreningen håller på att utarbetas.
M entorskapet skall avskaffas och styrelsen arbetar på att handledarskapet och
utbildningen till dröm gruppsledare skall ses över.
M edlemmarna uppm anas att kopiera Drömdialog och lägga u t den på
arbetsplatsen och andra ställen där det kan finnas intresserade.
Embryot till Dröm gruppsforum s kommande hemsida kan tills vidare ses på
Daniel Falkenberts hemsida: h ttp :// hem l.passagen.se/nisseq/drom
Red.

Meddelanden
Kommande kurser och möten sommaren och hösten 1999:

•

Drömveckan i Ljungskile 28 juni -2 juli 1999 för dröm grupper och
drömgruppsledarträning
Arr.Drömgruppsforum , S:t Lukas i G öteborg och Ljungskile folkhögskola.

•

Drömvecka på W ettershus 2-6 augusti 1999 för drömgrupp och drömgruppsledarträning
Arr.Drömgruppsforum och S:t Lukas i Jönköping

•

Drömgrupp hos M onte Ullman i hans hem i Ardsley, USA(3 mil norr om N ew
York)planeras till i början på oktober. Meddelande härom går ut separat till föreningens
medlemmar

•

Lärar/handledar-seminarium planeras till i november. Separat inbjudan härom utsändes.

Våren 2000 planeras Drömgruppsforums 10-års jubileum i samband med årsmötet i
Växiö prel. 28-30 april

Följande ny medlem hälsas välkommen i Drömgruppsforum:
T orun Ekholm, Stockholm

Rättelse:
I 1999 års matrikel har datorutskriften missat markeringen för drömgruppsledartillhörighet
gällande Pia Ekstedt-Häggblom, Hudiksvall, som alltså har behörighet sedan ett par år. Red.
beklagar felet som insmugit sig.
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V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E
Verksamhetsåret

Led amöter

i styrelsen:

1998 - 1999.

Kerstin Andersson, o r d f ö r a n d e
Maria nn Hagbarth, vice o r d f ö r a n d e
Else Bengtsson, se kr eterare
Ann Malmquist, kassör
La rs -Åk e Grubbs tr öm
Gunnar Sundström, suppleant.

Sty relsen har haft 4 pro to kol lf örd a sammanträden.
För en i n ge n har nu 84 medlemmar, varav 1 h e d e r s o r d f ö r a n d e ,
Monte Ullman samt 1 h ed er sm e d l em - Erich Franzke. 9 medlemmar
har t i l lk om m it under året, 1 medlem har gått ur föreningen.
2 m e dlemmar har fått kompetens som drömgrupps l e d a r e .
Dr ö m gr upp er och le dar tr än ingskurser har genomf ör ts i Dröingru pp sf or u ms regi
på Madeira, på Bali, i Kokkola o c h Närpes,
Finlartd samt på L jun gs ki le folkhögskola. H a nd l e d n i n g har getts
vid behov. M o n te Ullm an var i Sverige i maj och ledde dröingrupper
i Göteborg, V äxj ö och Stockholm. En dröm gr upp p l a n e r as i år
1 New York.
En enkät ang. m ed le mm ar na s d r öm- ve rks am het har g e n o m f ö r t s även i
å r . S t yr e ls en vill upp mu nt ra till regionala t r ä f f a r . E n grupp i
G ö t e b o r g s o m r å d e t träf fas regelbundet sedan några år. Nu har
medle mm ar i södra Sverige bildat en grupp, som t r äf fa des i
Lö d e r u p i oktober, ny sydträff är pl anerad i Malmö i april
För att frä mja k on tak te n mellan medlemmarna ges m ö j l i g h e t till
träni ng och e r f ar en h e t s u tb y t e även vid 1999 års årsmöte,
2 nummer av D röm di alo g har utgivits med Gunvor L j u n g
som redaktör.

V äx jö och Umeå den 20/3

1999.
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Elt hammar

ARSMÖIE
Lördagen den 20 mars 1999

Ordförande öppnar mötet och hälsar ocksé till alla från Monte.
§

2

Till mötesordförande valdes vice ordförande Mariann Hagbarth.

§

3

Till mötessekreterare valde$sekreterare Else Bengtsson.•

§

4

Till justeringsmän valdes Ida Ek och Maj-Britt Olsbo

§

5

Verksamhetsberättelsen föredrogs och fastställdes.

§

6

Ekonomin redovisades och revisionsberättelsen föredrogs.

§

7

Stvrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§

8

Fastställande av balansräkning skedde i § 6.

§

9

Årsavgiften för år 2000 fastställes oförändrad = 250 kr.

§

10

§ 11

Inga arvoden utbetalas till styrelse eller revisor.
Valberednings förslag till ledamöter: Kerstin Andersson cmväljes till ord
förande på 1 år, Ann Malmquist omväljes på 2 år, Angela Sellin nyväljes på
1

år. Alla valdes. Valberedningens förslag av revisor: Inge Widlund bifalles

Årsmötet föreslår omval av valberedningen Mans Linde sarrmankallande, Kerstin
Ljung och Stig Dahlgren. Else Bengtsson har fullföljt 6 ér i styrelsen och

avgår.
§

12

Stadgeändring: Den ändring i medlemsstadgan som godtogs förra årsmötet god
kändes även i år, varför den vinner laga kraft. Styrelsen uppmanas att i
samband med utskrift av nya stadgar se över svenska språket i målsättningen.
Årsmötet föreslår också att val av suppleant skall utgå och ersättas av
ordet ledamot. Denna ändring skall aktualiseras även nästa årsmöte.

§ 13

Inga motioner liar inkcnmit inom fastställd tid.

S 14

Ang. nya medletrmar föreslås information via Drcmdialog. Styrelsen ges i
uppdrag att utarbeta lämplig blankett. Tipsas om att alla Lukasmottagningar
bör informeras.

§ 15

•>.

Övriga frågor: Drömdialogs redaktör Gunvor Ljung Elthammar meddelar mötet
sina planer att avgå och uppmanar årsmötet utse ersättare till nästa års
möte. Det behövs en föryngring även på den posten. Mötet funderar cm inte
en redaktionskommitté vore lämplig.

Årsmöte 20 mars s. 2

Vid annonsering i Drömdialog fastställer styrelsen priserna. Kerstin Andersson
meddelar innehållet i stort i det brev Ingegerd Hansson skrivit. Däri
framgår bl.a. att en studiedag planers i hennes renoverade hus i juni 1999,
samt en uppmaning till Drömgrupps forum att vi behöver göra oss mer kända.
Emilie Nilsson skriver gärna en artikel om oss i Insikten.
§ 17

Mötet avslutas.

§ 18

Årsmötet tackar sin entusiastiske ordförande med en varm applåd och för
ärar avgående sekreterare en bohusländsk sten med plats för värmeljus.

Umeå 23 mars 1999

Mariann Hagbarth

Tda Ek

Till Drömdialogs Forum för Debatt!
Inför nytt årtusende och 10-årsjubileum för Drömgruppsforum strömmar
tankarna. Det berör mig olustigt att i princip vem som helst kan sätta igång med
drömgrupper, ta betalt, och t.o.m. påstå sig vara ullmanutbildade utan att ha
godkänts som drömgruppsledare av DGF eller bedömts av Monte Ullman själv
att kunna vara det. Det har inträffat att personer med tvivelaktig grundplatta och
inställning slagit mynt av nutidens törst efter drömlivets säregna kunskap,
lyckats få drömböcker utgivna, bli porträtterade i tidningsreportage, hörda i
radio, sedda i TV.
Hur ska människor som vill satsa på drömförståelse genom drömgruppsarbete
veta om att man kan fråga efter om en "drömpedagog" har blivit tränade och
registrerats hos DGF?
Detta är naturligtvis beroende av hur känt DGF är, och respekterat i samhället.
Montague Ullman och Drömgruppsforum blev bekant särskilt för många lärare
efter de tre radioprogram som Ulla Danielsson gjorde för utbildningsradions
"Läraröppet". Men inte är det särskilt många psykologer, läkare, teknologer,
socialarbetare, kulturarbetare, företagsledare etc. etc. som känner till att DGF
existerar.
Därmed är det närapå patetiskt att läsa bladet om den strikta utbildning som
krävs för att uppnå registrering inom DGF som drömgruppledare.
Det är förvisso oerhört fint med den ambitiösa utbildningen. Föreningen
behöver dock finnas för något mer än det personliga drömgruppsarbetet, något
som också utsäges i stadgarna
Utbildandet och tränandet av drömgruppsledare är en av de uppgifter som vårt
forum skall verka för. Enligt mitt förmenande är denna uppgift en så viktig del
att den som en avdelning inom DGF skulle kunna formahseras ytterligare, bli en
skola, "Ullmaninstitutet för Drömarbete" analogt med att det finns t.ex.
"Institutet för Bildterapi"!
Men det tjänar inte så värst mycket till med ett ev. DGF-diplom att sätta upp på
väggen i hallen, om inte DGF uppnår att bli både välkänt och välrenommerat
inom vida kretsar i vårt land!
En drömgrupp härstammande från Montes tidiga år i Stockholm har pågått där
anställda inom Sveriges Radio-TV deltagit, upptäckte Ulla Danielsson för ett
par år sedan. Den gruppen hade inte en aning om att DGF har bildats.
Vi har förvisso försummat att göra en större drive i media när Monte varit här,
om hans "drömlära", en fortsättning på Poul Bjerres "dreaming is a natural
healing system", och om hans metod för att upptäcka hur ens drömmar vägleder
en. Ingen kan som Monte själv framträda med karisma och formulera sitt
tänkande elegant med tyngd och auktoritet.

Planering för ett större framträdande av Monte i TV, föreläsningssal eller press
kräver ansträngning, kanske både förarbete och bearbetning, och måste göras i
mycket god tid. Jag tycker inte att "marknadsföringen" av Monte behöver
hindras av att vi aldrig säkert vet att han kan komma. Bättre ordna uti fall att,
och boka av vid förhinder, alternativt ha ett reservprogram i bakfickan, än att
aldrig försöka ordna något.
Jag tänkte att det skulle kunna vara möjligt att arrangera ett framträdande av
Monte i Skåne jämte mediakontakt, något som kräver en hel del
informationsarbete innan. Idén väckte inte minsta gensvar hos de
styrelsemedlemmar jag hörde efter med. Rädslan var att Monte är för skör och
inte får tröttas ut. Men själv sa' Monte "Go ahead, I am not that fragile". Den
gången, våren -96, ställde han in sin resa, för hustrun Janet blev sjuk, så det blev
inget vidare att tänka på.
Jag tycker inte att vi ska förutsätta att Monte bara vill umgås i vår lilla "club",
även om han kan ge oss den föreställningen. Han borde få mer tillfällen att
föreläsa för och diskutera med andra forskare och tänkare i Sverige och Europa.
Inte är det lätt givet. Jag har faktiskt undersökt möjligheten i Aten, men det tar
tid att hitta de rätta kontakterna. Jag sammanförde honom åtminstone med en
psykiater och en öronläkare. Det var öron-näs-halsspecialisten som visade sig
fatta galoppen när Monte beskrev drömspråksmöjligheterna. Vad det blivit av
detta sedan vet jag inte än. De båda kollegorna fick Montes bok. I Grekland
finns ännu något kvar från antikens tro att drömmar är nycklar till bot för
sjukdomar.
Monte har faktiskt deklarerat, att han gärna föreläser i något vetenskapligt
forum, i så fall skulle han förbereda sig på ett särskilt sätt. Om han kom i
kontakt med dem inom samma eller närliggande gebiet och blev närmare sedd
och bekant inom en vrå av den akademiska världen, så vore det inte utan gagn
för det han står för. Vad läkeri beträffar så borde en infantil inställning
motverkas, som man ibland kan stöta på, att drömmar bara är ett tillstånd i
hjärnan, registrerbart med EEG, och inget annat. Att det bleve allmänt och
självfallet accepterat och fastslaget inom sjukvården att hjärnans drömspråk har
en funktion att medverka i kroppens och själens läkeprocesser vore väldigt
skönt!
Jag tycker inte vi ska hesitera att lansera DGF - som borde bli sett som
GARANT för människorespekt och kunskap vid drömarbete - på grund av att
det finns ganska få drömgruppsledare. Vi har mycket goda seminarier och
drömveckor att erbjuda och Montes böcker, särskilt den senaste, att hänvisa till,
om lokala ullmanutbildade inte finns som kan erbjuda drömgrupp.
Ja, detta var några idéer om framtiden för ynglingen Monte i Sverige och DGF
på 2000-talet.
R om arnas forum var, liksom grekernas agora, stadens centrum, där allt rörde
sig, stort som smått hände, ivriga samtal pågick. Dröm gruppsforum har en
fantastisk m öjlighet för att vädra idéer och byta tankar med Drömdialog.

Ingegerd Baltatzis Hansson

