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Kunstterapeutiske selvudviklingsgruppe efterår 2017 
Er du interesseret i at arbejde med din selvudvikling på en anderledes måde? 

Har du udfordringer eller problemer i dit liv, der er tilbagevendende?  
Har du ondt i dit arbejdsliv, kærlighedsliv eller selvforståelse? 
Vil du gerne arbejde med din selvudvikling og er nysgerrig?  
Har du lyst til at arbejde med din kreativitet på en fordybende måde? Så er denne gruppe 
måske noget for dig. 

Vi mødes ca. hver 2. onsdag fra kl. 18.30 – kl. 21.30 i alt 8 gange frem til jul.  Der er tid til at 
fordybe dig i dine egne processer i kreative rammer, hvor der er plads til udfoldelse.  

Fokus for gruppen er kreativitet og fordybelse. Gruppe energien både forstærker og støtter 
fordybelsesprocessen og vi vil bruge kunstterapeutiske metoder til at gå på opdagelse i de 
kreative udtryk. 

Kunstterapeutiske værktøjer, som vi kan bruge er: 

• fantasirejse 
• bevægelse/kropsøvelser 
• mindfulness 
• refleksion 
• drømme 
• maling, tegning, ler og eventuelt kollage  
• den aktive imagination  
• dyrekassen 
• parøvelser 

 

Det er absolut ingen nødvendighed at have kendskab til kunstterapi for at kunne deltage. 
Du behøver kun din lyst til at være kreativ og til at arbejde med dig selv. 

Datoer 30.8, 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 29.11 og 13.12.2017 
Tidspunkt kl. 18.30-21.30 
Sted OBS nyt sted!! Kit Kursus, Lange Løng 29, 4180 Sorø 
Pris  1200 kr. for 8 gange (150 kr. pr. gang). Prisen er inkl. alle materialer.          
Tilmelding Send en e-mail til everdinck@gmail.com eller ring på tlf. 24480447 
 

Vil du gerne arbejde med dig selv, men gerne individuelt? Jeg tager også imod klienter i 
individuel terapi. Du kan læse mere på min hjemmeside og er altid velkommen til at ringe 
og høre nærmere. Hvis du overvejer et terapiforløb og gerne vil se, hvad kunstterapi er for 
noget, tilbyder jeg en gratis prøvesession på 45 minutter.  
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