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Selvudviklingsgruppe 
Er du interesseret i at arbejde med din selvudvikling 

 på en anderledes og fordybende måde? 
Har du udfordringer eller problemer i dit liv, der er tilbagevendende?  
Har du ondt i dit arbejdsliv, kærlighedsliv eller selvforståelse? Har du lavt selvværd? 
Lider du af stress eller depression? Eller vil du gerne arbejde med din selvudvikling og er 
nysgerrig? 
Så er denne gruppe måske noget for dig. 

Vi mødes hver 14. dag fra kl. 19-21 (det kan også blive en anden fast ugedag hvis det 
viser sig, at det passer jer bedre), med start mandag d. 24. august. 

Fokus på denne selvudviklingsgruppe vil være fordybelse. Gruppe energien vil både 
forstærke og støtte fordybelsesprocessen og vi vil bruge nogle kunstterapeutiske metoder. 

Kunstterapeutiske værktøjer, som vi kan bruge er: 

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

 

Det er absolut ingen nødvendighed at have kendskab til kunstterapi for at kunne deltage. 
Blot en lyst til at arbejde med dig selv. Hvordan vi arbejder er afhængig af gruppen, jeg er 
lydhør over for dine ønsker og vi finder sammen ud af gruppekulturen.  
Der er plads til 3-4 deltagere, så vi bliver en fin lille gruppe, hvor der er plads til fordybelse. 

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 selvfølgelig også 
velkommen til at ringe og høre nærmere.  

Praktisk 

Dato Start mandag d. 24. august kl. 19-21, og hver 14.dag  
Sted Næstvedvej 51, 4180 Sorø 
Pris  50 kr. pr. gang (prisen dækker udgifter til materialer) 
Tilmelding Send en e-mail til karin.van.everdinck@gmail.com eller ring på 28 59 59 45. 
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