
Vårmöte med medvetet fokus
Ett 30-tal medlemmar deltog på vårmötet som FGO arrangerade på Sigtunastiftelsen i 
Sigtuna. Temat för helgen var medveten närvaro i nuet, awareness, en av våra viktigste 
gåvor och grundläggande i det som gör oss unika i vår gestaltträning och i våra 
professioner. 

Olivier Winghart inledde första dagen med 
zen, dess ursprung och praktik.
- Zen handlar om vad som är vår innerst 
natur, hur är det att vara en levande 
människa och hur tillhör jag världen, sa 
Olivier.

Vi fick pröva på kortare och längre 
meditationer, rörelseövningar och zen-
coachning och reflektera över hur meditation 
är relevant i våra arbeten.
- Avsikten i meditationen är att vara 
medveten om helheten. Det är en myt att vi 
inte ska tänka i meditationer, se vad som 
kommer utan att ge tankarna näring, sa 
Olivier och berättade vidare att Zen kom in i 
Gestalt genom främst Paul Goodman som 
studerade taoismen.

En betydligt modernare form av fokusering på nuet är mindfulness som blivit den sekulariserade 
delen av världens form av meditation. Spridningen av mindfulness har gått fort tack vare de 
forskningsresultat som den stressreducerande meditationen visat sig ge. Alltmer forskning visar 

fördelar med att inte vara styrd av sin autopilot, 
utan kunna rikta sin uppmärksamhet medvetet. 
Mindfulness förändrar hjärnans struktur och 
funktioner, minskar stress och hjälper oss att ta 
mer medvetna beslut.

Gunnar Michanek från Mindfulnessgruppen som 
höll i den andra dagen berätta om hur 
mindfulnessträning introduceras och sprids inom 
ledarskap och organisationer. Han har bland annat 
utbildat sig hos Jon Kabat Zinn som spridit 
mindfulness över världen genom ett vetenskapligt 
förhållningssätt.

Genom vetenskaplighet och affärmässigt inriktad 
marknadsföring av mindfulness har ett flertalet 
företag, kommuner och till och med riksdagar 
insett nyttan av mindfullness och infört det på 
schemat.

Även denna dag blandades teoriß med 
meditationer och övningar som hjälpte oss att 
komma i kontakt med oss själva och med 
varandra.



Under helgen fick vi också en spännande rundvisning på 
Sigtunastiftelsen. Vi fick bland annat se ett K-märkt, privat 
och öppet bibliotek, Sveriges största pressarkiv, ett kapell, 
ett tornrum och en krypta. 
Sigtunastiftelsen vill skapa rum för gränsöverskridande 
möten i dialog och vi i styrelsen konstaterade att det är en 
fin och passande miljö för våra föreningsmöten.

”To me nothing exists exept 
the now. Now - experience -

awareness - reality.

The past is no more 
and the future not yet, only 

the now exists.”
Fritz Perls
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