Program Jubileum 16:e oktober 2021
Varmt välkommen att fira Symbolföreningens 30-års jubileum med oss. Föreningen
bildades 1992 och vi har äran att ha flera av dem som var med i starten med oss på
detta jubileum. Följ med oss på denna kavalkad av möten och upplevelser!
"Ljudresa med Kristallskålar". Upplev en ljudresa bortom tid och rum! En
sittande ljudmeditation med svävande toner från kristallskålarna. Efteråt
reflekterar vi över vår upplevelse. Camilla Andersson, driver företaget Din
Egen Kraft inom komplementär friskvård. Grafisk formgivare, massör,
hälsopedagog, kroppsterapeut, ljudhealer, symbolpedagog 2013.
Erbjuder kurser i kristallskålar, kroppsterapi och frigörande symbolmåleri.
Leder Ullman-drömgrupper online. Läraraspirant hos Symbolon Terra
Nova. Bor i Halmstad med dottern Ella.
"30 år med Symbolföreningen". Dorothy Béen blev färdig
Symbolterapeut 1992. Samma år bildades Symbolföreningen där hon
sedan verkat inom styrelsen fram till 2018. Dorothy berättar om
betydelsefulla vägval i föreningens historia, som gör att vi kan fira 30årsjubileum. Dorothy Béen, Delta Personalutveckling. Leg psykolog
1964. Egen konsultverksamhet sedan 1985. Symbolterapeut 1992. Även
utbildad i TransaktionsAnalys (TA) och Drömguidning enligt
Senoi. Gästlärare hos Symbolon Terra Nova.

"Symbolterapi - ett fantastiskt och expanderande förhållningssätt"
Presentationen hålls på engelska. Om glädjen och upptäckarlusten i att
arbeta sida vid sida med Åke Högberg under framväxandet av detta nya
terapeutiska förhållningssätt. Detta att öppna den fantastiska potentialen
att resa in i symbolernas värld på så många vis i kropp-psyke-själ, inklusive
fördjupandet av ett eget förhållningssätt. Pia Keiding är en dansk
transpersonell psykoterapeut och en internationell utbildare som grundat
det internationella terapicentret CITHE i Bryssel 1984. Hon erbjuder en
integration av komplementära teoribildningar.

Mattias Rosén. Skriver och framför egna låtar. Bjuder under kvällen på fyra
stycken:

Tango i C-moll
Bön
H-moll preludium
Maya
Mer musik av Mattias finner du på soundcloud.com/mattias-rosen

"Jorden är själens hem". Kan skogarnas svampar berätta något för oss om
själens hemligheter? Tänk om psyket inte är något "inom oss", utan
snarare ett fält av relationer som förbinder allt levande? Henrik Hallgren är
utbildare inom ekopsykologi och författare till böcker som "Det gröna
skiftet" och "Jordens ande". Han gick utbildningen till symbolpedagog
1998-1999.
"Dans, kropp & rörelse i traumabehandling" Teori om trauma, kropp och
rörelse varvas med gestaltning och dansens möjlighet som språk och
läkande gestaltning. Savannah Rosén, Beteendevetare, Grundläggande
psykoterapiutbildning (Steg 1), Dans- och rörelseterapeut. Arbetar som
Kurator med våld i nära relationer. Skriver en Magister i Socialt arbete.
Har arbetat med traumabehandling i 20 år och med dans i 26 år.

"Berättande och Rituell Dans". Presentation hålls och dans leds på
danska. Brita Haugen har arbetat i över 60 år med muntligt berättande,
dans och drömmens betydelse framförallt i Sverige, men även i Tyskland,
USA och Norden. Hon är en av pionjärerna på området som inkluderar de
grundläggande, kreativa språken som vi i västvärlden mer eller mindre har
glömt bort. Hon har även haft utbildning i berättande, dans, dröm och
kreativitet i 25 år i Danmark. Mer information på www.britahaugen.dk
PANELSAMTAL med inbjudna gäster i mån av tid. Reflektioner över
dagen. Vi pratar om frågor såsom: Hur ser det ut med symbolarbete i
Sverige och i världen idag? Vad kan man önska sig för framtiden?
Observera att detta program är preliminärt p.g.a pandemin. Delar av
programmet kan komma att delas via Zoom. Mer information om arbetet i
Symbolföreningen hittar Du på:

www.symbolforeningen.se
Facebooksidan Symbolföreningen - Ringar på vattnet (för alla)
Facebooksidan Symbolföreningen - Insidan (för medlemmar
Vid insättningar använd Swish 123 361 84 44 eller Plusgiro 413 093-6.

Vid frågor kontakta Symbolföreningen på medlem@symbolforeningen.se
Du kan också ringa Ingela på 0737 413 169 eller Åsa på 0739 697 695.

Varma Hälsningar
Styrelsen

