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Några ord till minne av Hannah och Anders, vars betydelse för oss och
föreningen inte går att överskatta.
Hannah Engel lämnade oss den 10 juni 2019 efter drygt två års kamp mot lungcancer.
Anders Avemo lämnade oss ett drygt år senare 20 augusti efter en snabb och kort tids försämring i
cancer efter ett halvårs lidande i urinblåscancer, som såg ut att kunna läkas.
Hannah var aktiv in i det sista. Anders också så länge han orkade.
Jag mötte dem i samband med min utbildning till Imagoterapeut 2006 för Jette Simon.
Hannahs engagemang för oss och föreningen var alltid stort. Anders fanns alltid med vid hennes sida
stöttande.
Hannah slogs för oss ”psykosyntesare” att bli certifierade mot den internationella fakulteten. Och
hon lyckades. Hon kämpade också för att föreningens namn skulle få vara mer unikt.
De reste världen över och spred Imago, som till Turkiet, USA, Israel mm. Med deras värme så fick de
ett stort internationellt nätverk.
Hannah och Anders hem stod i princip alltid öppet för oss. Såväl professionellt som privat. Hannahs
generositet kunde jag uppleva kände inga gränser. Jag fick lära mig att bara kunna ta emot utan
motprestation.
Professionellt innebar det att då Hannah och Anders varit på den årliga Networkerkonferensen i
Washington så delade de med sig genom möten, samtal och videor i sitt hem. Med deras goda
relation till Jette och Richard Simon fick de och vi andra delta gratis på denna jättekongress. Hannah
styrde upp och uppmuntrade oss att delta i den.
Hannah och Anders upplät utan omsvep och utan kostnad sitt hem för workshops med flera av de
bästa föreläsarna inom vår sfär.
Personligen betydde det mest att Hannah och Anders direkt ställde upp för mig och Maria många
timmar i samband med vår dotters bortgång.
Hannah och Anders är närmast ett begrepp för mig. Då jag alltid möte dem samtidigt. Bägge med en
oerhört gedigen bakgrund inte bara inom Imago utan hela psykologiska sfären. Utom sista året då
Anders blev ensam. En förlust som jag upplevde drabbade Anders väldigt djupt och intensivt.
Hannah var utåtriktad och entusiasmerade mig och många andra. Hennes starka intellekt och minne
imponerade.
Anders var den mer lågmälde som kom med kloka ord och stor empati. Anders intellekt och minne
uppvisade förvånansvärd bredd och kunskaper. Ibland i form av en humor som kunde kräva sin man
att förstå och hänga med på.
Hannah var färgstark. Det märktes också i matlagningen. Hennes ungerska påbrå slog igenom i
många smakrika goda grytor.
Anders var en mycket god sångare som jag tyvärr bara indirekt fick erfara i samband med
begravningen
- Mats Willers, ordförande i Svenska Imagoföreningen under åtta år.
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