
Kreativitet, aggression, satir och 
personlig utveckling.  

 
	  

	  
	  
På	  den	  här	  kursen	  i	  personlig	  utveckling	  och	  kreativitet	  får	  du	  möjlighet	  att	  utforska	  din	  helt	  
egen	  subjektiva	  inre	  verklighet	  och	  ge	  den	  ett	  uttryck	  i	  olika	  kreativa	  övningar	  med	  element	  
från	  teater,	  dans,	  bild	  och	  text.	  	  
	  
	  
Vi	  kommer	  att	  undersöka	  det	  satiriska	  anslaget	  och	  jag	  ser	  det	  som	  ett	  sätt	  att	  uttrycka	  det	  
förbjudna,	  som	  ett	  sätt	  att	  lyfta	  fram	  skammen	  i	  ljuset	  och	  busa	  med	  det	  som	  skrämmer	  och	  
dominerar	  mitt	  liv	  på	  ett	  osunt	  sätt.	  	  
	  
Jag	  är	  auktoriserad	  gestaltterapeut	  och	  en	  erfaren	  kursledare.	  Min	  bakgrund	  är	  teater	  och	  
konstnärligt	  skapande.	  På	  mina	  många	  kurser	  om	  kreativitet	  och	  personlig	  utveckling	  har	  jag	  
upptäckt	  att	  satiren	  ofta	  får	  en	  framträdande	  plats,	  är	  förlösande	  för	  deltagarna	  och	  därför	  
har	  jag	  beslutat	  att	  skapa	  en	  kurs	  som	  mera	  direkt	  sätter	  fokus	  på	  satir.	  Jag	  har	  upplevt	  att	  
det	  är	  en	  välbehövlig	  ventil	  för	  människor	  med	  stor	  empati	  och	  att	  det	  kan	  vara	  ett	  kraftfullt	  
stöd	  i	  ett	  liv	  som	  känns	  komplicerat.	  Min	  syn	  på	  det	  som	  terapeut	  är	  att	  satiren	  blir	  ett	  
uttryck	  som	  släpper	  fram	  den	  inneboende	  frustrationen	  och	  på	  så	  sätt	  blir	  både	  förlösande	  
och	  gränssättande.	  Det	  passar	  bra	  ihop	  med	  gestalt	  terapi	  där	  man	  ser	  gränssättandet	  
(aggressionen)	  som	  en	  viktig	  del	  i	  den	  personliga	  utvecklingen.	  Ett	  gränssättande	  som	  hjälper	  
individen	  att	  skapa	  sitt	  liv,	  istället	  för	  att	  vara	  ett	  offer	  i	  en	  ond	  värld.	  Dessutom	  öppnar	  
humorn	  hjärtat	  och	  förlöser	  många	  skratt	  och	  andra	  gömda	  känslor.	  	  

	  
	  
Vi	  kommer	  på	  kursen	  att	  utforska	  och	  leka.	  .	  Vi	  kommer	  att	  uttrycka	  oss	  och	  dela	  med	  	  
varandra	  i	  närvaro,	  medvetenhet,	  empati	  och	  kontakt.	  	  
	  
	  
Kurs	  fredag-‐	  söndag	  i	  Malmö	  under	  våren.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


