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Petronella har jobbat professionellt med 
människors yttre i snart 30 år, men så klart 
under alla år med många återkommande 
kunder även berört deras insida. Petronella 
vet ofta mer om dem än någon annan 
person i deras liv. Längtan efter att jobba 
med människors inre på riktigt har nu 
blivit verklighet.

 -Det jag har saknat är verktyg att kunna 
hjälpa människor att må bättre psykiskt och 
det med hjälp av samtalsterapi, så för fyra 
år sedan tog jag steget och är snart klar med 
min utbildning på psykosyntesakademin i 
Stockholm där jag har läst samtidigt som 
jag drivit min hudvårdssalong öppen. Det 
har varit tufft men så otroligt intressant 
och roligt, så det har varit värt all tid och 
energi det har tagit. Under tredje året har vi 
tagit emot övningsklienter så jag har redan 
börjat med samtal.
 
Petronella tror att alla kan må bra av att gå i 
samtalsterapi. Att få prata om saker som 

tynger en, att lära känna sig själv på djupet 
för att till exempel kunna fungera bättre i 
relation med andra.
-Det handlar mycket om att trassla ut sina 
tankar och funderingar. Att få hjälp med att 
titta på hur ens liv ser ut idag, hur man vill 
att det ska se ut och vad det är som hindrar 
en från att komma dit. Ibland kan man 
behöva gå tillbaka i tiden och ibland räcker 
det med att titta på hur man kan hantera 
nuet på ett annat och mer konstruktivt sätt. 

Vad är Psykosyntesterapi?
Psykosyntesterapi är en terapiform som 
ser hela människan; kropp, psyke och själ, 
som fokuserar både på svårigheter i livet 
och människans styrkor, kvaliteter och 
förmågor samt värderingar, livsmål och 
mening. Man kan kalla det ett dubbel-
seende, där man ser till sitt bagage men 
ägnar lika mycket uppmärksamhet till det 
framåtriktade, vår längtan, det vi strävar 
efter, vår potential.  

Det är helt normalt att vi människor 
upplever inre konflikter. Det är också helt 
normalt att vi fastar i olika roller där några 
delar i vår personlighet får för mycket 
utrymme och tar för mycket plats. För 
någon kanske det är för mycket prestation 
som kanske leder till utmattning och för 
någon annan kanske det är att anpassa sig 
för mycket och har svårt att uttrycka sina 
behov som gör att man förminskar sig själv. 
De delarna eller rollerna kallar psykosyn-
tesen för delpersonligheter. 

Terapin handlar om att kunna se sina olika 
delpersonligheter och om de tar för mycket 
plats, lära sig att avindentifiera dem, som 
att vara sin egen “dirigent i orkestern” av 
alla delpersonligheter. Det är en traditio-
nell samtalsterapi men vi använder också 
metoder som exempelvis vägledda visua-
liseringar, symboldrama, friteckning och 
gestaltterapi. Valet av metod görs alltid 
utifrån klientens behov. 

Techno-dunk på absolut högsta möjliga volym från lastbilsflak 
med skränande och stänkande studenter. Ska det vara något att 
gråta över att även den traditionen bryts i år och de disciplar som 
tar studenten 2020 får fira betydligt mer stillsamt och på avstånd? 
Både ja och nej. 

Vi börjar med det självklara nej. Alla måste tänka på andra 
mer än varandra detta märkliga år 2020.

Men jag, då? Jo, för 50 år sedan skulle jag själv ta studentexamen 
på Högre Allmänna Läroverket å Kungsholmen. Det var bara 
det att studentexamen avskaffades 1968 även i Stockholm. 
Vi skulle bara få ta ”grundenten” sa man, studentmössor var 
tveksamt och firande med avslutning tidigare än övriga elever 
kunde vi glömma. Likadant studentkortege. Året innan vår 
avslutning, 

1969, hade avgångsklasserna firat precis som vanligt men 
sluppit själva tentamen. Hur skulle vi göra nu? Det här var ju två 
år efter ”studentrevoltens år” så vi gjorde väl vår egen ”grunden-
trevolt”. Vi hyrde in en gammal elev, Stig Järrel (fint skulle det vara) 
som höll tal till oss i aulan, så satte vi på oss studentmössorna och 
rusade ut till väntande korteger, sjöng studentsånger och firade 
sedan som om vi hade tagit studenten långt innan vanliga 
avslutningen. Tjo faderittan lambo!
 
Så jag har all förståelse för årets studenter, tur att vi bytte tillbaks 
till det ordet även om gamla studenter knorrar. Självklart ska ni få 
fira. Men samtidigt är detta första tillfället som ni kan få tillfälle 
att visa att ni är vuxna och ansvarstagande. 

Så fira ni, men med omtanke för det är en alldeles exceptionell 
vår i år. För femtio år sedan var det bara en ecklesiastikminister 
(googla på den du) som fått igenom studentens avslutning. 
Nu är det allvarligare. Men hoppas att den ljusnande framtid 
är både er och vår.

Den här texten kanske inte var så karantänistisk…karaktäristisk 
för tiden men covid…såvitt jag förstår så är det väl vissa uttryck 
som vi inte vill höra. Vi vill kunna gå ut på ängen och höra en 
corona…ko råma eller se fågelungar i en folkhäls…holk. 

Ge er ut ni som inte sitter i karantän och möt våren 
säger jag Anders Tegnell…Tegner!

Sjung om... ja, vadå

Anders
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Petronella, som fortfande utbildar sig,  erbjuder nu 
en timmes samtalsterapi för 400 kronor. 

Hon finns på Visage Hudvård på Östra Kyrkogatan 24 
i Nyköping. Du når henne på telefon: 073-362 61 70 
eller mejl: petronella.ds@gmail.com  
Läs mer om psykosyntesterapi på:
www.psykosyntesakademin.se

 Petronella
jobbar med 

  både människors 
yttre och inre

Petronella ser fram emot att få ta hand om 
både det yttre ochh inre hos människor.

TEXT & FOTO: CARINA WEDIN  Petronella är noga med att både hon och klienterna känner sig bekväma och 
trygga i  mötet. Ett lagom avstånd är en självlarhet så här i pandemins tid.
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