JOHN BONNESEN WOLFF
vi må sgu gøre noget ved de

Men først må vi gøre noget ved os selv!

En kunstterapeutisk gruppe KUN for mænd

Hele dette skrift (minus epilog) var mit speciale som afslutning på min
uddannelse som kunstterapeut på Ulriksholm Slot under ledelse af Vibeke Skov, der i øvrigt startede uddannelsen i Danmark.
Jegs syntes det var lidt kedeligt at aflevere specialet i et ringbind. Derfor
besluttede jeg mig til at fremstille specialet som en bog.
Bogen blev i 1995 skrevet og printet på en kæmpe stor gammel IBM
computer med en lige så stor printer - et maskineri jeg fik meget billigt.
Bogen fremstillede jeg hjemme på køkkenbordet - syede siderne sammen, lime ryg og omslag og til sidst skære siderne til.
I første omgang i ti eksemplarer. Alle blev hurtigt solgt, men blev ikke
fulgt op med et nyt oplag.
John Bonnesen Wolff
Ex am Kunstterapeut
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Og dette vil jeg kæmpe for:
Åndens frihed til uden ledetråd at gå sine egne vegne.

Og dette vil jeg kæmpe imod:
En hvilken som helst ideologi, religion eller regering, som begrænser eller udsletter det individuelle.
John Steinbeck, "Øst fra paradis".
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TAK

Bogen ville ikke være skrevet, hvis jeg ikke havde haft den fornødne baggrund, støtte
og hjælp.
Derfor vil jeg her benytte lejligheden til at takke dem der såvel direkte som indirekte
har hjulpet mig - ikke alene i den nuværende opgave, men også med at give mig den
nødvendige mulighed for, at jeg i det hele taget befandt mig i en situation, der gjorde
det muligt for mig at skrive bogen.
Først vil jeg takke deltagerne her i gruppen for deres overbærenhed med mig og deres engagement gennem hele kurset. - Kunstnergruppen ”ARTilleriet” for at stille
lokaler til rådighed. - Karen Jönh-Petersen for økonomisk bistand. - Torben Jørgensen, der lidt tøvende, gav mig den fornødne tid. - Vibeke Skov som kunstterapeutisk
forbillede. - Min gruppe fra uddannelsen i kunstterapi på Ulriksholm Slot, som gav
mig en utrolig stor indsigt i hvilke problemer der kan opstå i en gruppe i kunstterapi.
- Halla Clausen som positivt efterkom mit ønske om at blive kunstterapeut. - Ikke
mindst Thomas Nielsen fra ”Skriveværkstedet” der, intetanende om opgavens størrelse, tilbød at korrekturlæser. - Og endelig kunstneren Jens Galschiøt, der egentlig ikke
har noget med min kunstterapi at gøre, men som jeg alligevel vil takke for den opbakning han altid har givet mig.
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FORORD
Hvis manden er i krise - identitetskrise - hvad er så årsagen? Hvordan opfatter jeg i
den sammenhæng min egen situation som mand og hvor føler jeg der er problemer?
For manden som befinder sig før, under eller efter en krise er det vigtigt, at han bliver
bevidst om hvad der sker, for dermed at blive bedre til at bearbejde krisen.
Ved at være bevidst om hvad der var den egentlige baggrund for krisen vil manden,
når krisen er gennemlevet, blive et mere helt menneske.
Mit mål med dette kursus, som bogen omhandler, er at give manden mulighed for at
udvikle sig positivt gennem sine kriser. Måden jeg vil gøre det på er at starte en
kunstterapeutisk gruppe kun for mænd.. Jeg vil søge at vise en metode for manden til
at komme positivt ud af krisen.
Jeg påstår, at ved at få større indsigt i sig selv, det vil sige gå under overfladen og ind
i det ubevidste og dermed blive bevidst om grunden til den måde man reagere på, har
man størst mulighed for at komme helskinnet gennem krisen.
Årsagen til at gruppens deltagere skal være mænd, er at jeg, ud fra min egen mandlige identifikationsprolematik, som jeg er blevet bevidst om, kan se, at den krise er
meget generel for mænd i den verden jeg er i berøring med. Hvor smertelig en krise
end måtte være, er det min erfaring og overbevisning, at hvis man ikke heltemodigt
gør sig den bevidst og får den kommunikeret ud til andre, kan krisen ikke blive opklaret og dermed forvandlet til en positiv udvikling.
Over- og underskriften til denne bog og kursuset er valgt både som provokation og et
blikfang. Men ikke mindst som en understregning af hvad mandens problematik resultere i, nemlig et forringet forhold over for kvinder. Et forhold der lider under, at
manden ikke er bevidst om sig selv og sin situation.
Mit ønske med denne bog om det relativt korte kursus, er blot at beskrive hvordan
jeg gerne vil starte deltagerens selvudvikling som mænd. Indlede processen til at
blive et mere helt og afbalanceret menneske, for manden dermed bedre kan forholde
sig til sine omgivelser, sig selv og ikke mindst til kvinderne.

Metoden til at nå mit mål er kunstterapi. I denne form for terapi har jeg grundlæggende lagt vægt på de følelser der opstår i en gruppe. Derfor har jeg set det som min opgave at udforme et forløb, der giver gruppens deltagere størst mulighed for at udtrykke deres følelser. Det er afgørende vigtigt at jeg bruger min intuition i arbejdet med
gruppen. Den rette stemning opnår jeg også ved at starte med øvelser der giver tryghed og skaber sammenhold. Når jeg føler at gruppens deltagere er åbne over for hinanden, kan jeg begynde på den egentlige kunstterapi.
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BEMÆRK
I bogen inddeling er der fra hvert møde i gruppen først beskrevet:


Min planlægning af mødet - teoretisk og praktisk



Derefter beskriver jeg det virkelige forløbet af mødet



Til sidst min evaluering + teori fra mødet
Desuden sidst i bogen er der desuden beskrevet
Alt det praktiske for opstart
Epilog
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Hvad er Kunstterapi?
Kunstterapi er en terapiform, hvor maleri, tegning, form, lyd og bevægelse indgår.
For det meste bruger vi ord til at udtrykke os selv med. I kunstterapien bruger vi de
mange kreative muligheder vi har, for at udtrykke os på andre måder.
Gennem forskellige øvelser kommer vi i kontakt med følelser, fantasier, drømme og
kroppens oplevelser, som bliver understøttet og udviklet.
Kunstterapeutiske metoder kan bruges i behandling og i pædagogisk arbejde med
børn, unge og voksne.
I kunstterapien anvendes forskellige teorier bl.a. analytisk psykologi af C.G. Jung og
objektrelationsteori.
Terapien kendetegnes ved, at der gøres brug af et skabende udtryk.
Ved at skabe kontakt til vores iboende kreativitet, vækker vi slumrende sider af vores
personlighed til live, og får optimale betingelser for at synliggøre vores følelsesliv og
udbygge kendskabet for os selv.
Fordelen ved at anvende et kreativt medie i den personlige udviklingsproces er, at vi
får noget helt personligt og konkret at forholde os til, et udtryk skabt af én selv og
indeholdende vigtige informationer om vores ubevidste sider.
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Hvorfor forudsættes det at manden er i krise?
Udgangspunktet er min egen situation netop nu, hvor jeg i en moden alder mener, at
ha’ været gennem det værste i forbindelse med den såkaldte midtvejskrise. Denne
krise, som rammer alle, finder som oftest sted i alderen omkring 35 til 55 år.
Hvor man før har været udadvendt og målsøgende, begynder man nu at se ind i sig
selv. Det erkendes at midten af livet er nået og fra nu af går det den anden vej - mod
døden. Man tvinges til, hvad der egentligt er det vigtigste i tilværelsen. Man får en
konfrontation mellem det bevidste og det ubevidste.

Man opdager at man altid fundamentalt er helt alene.
Jeg hader at skulle sige det, men jeg må erkende at jeg også var i en krise. Det der er
interessant, er at observere hvad der skete. Interessant fordi jeg var så heldig at være
bevidst om den proces der var i gang. Det er også blevet mere og mere klar for mig,
at det er en generel krise for mænd i den aldersgruppe. Så jeg stod derfor ikke alene
med krisens problematik - og bevidstheden om at andre har det på samme måde, giver mulighed for fælles at håndtere krisen.

Det jeg mener der kan være anderledes,
er måden at komme gennem krisen på.
Hvorfor medføre denne ret banale krise så store konsekvenser? Og hvad mener jeg er
baggrunden for, at manden bliver så berørt af midtvejskrisen? Set i bakspejlet må jeg
konstatere, at havde jeg ikke selv været i terapi, var der for det første gået utroligt
lang tid før krisen var gennemlevet, og for det andet, var min bevidsthed om hvad der
i det hele taget skete, kun noget jeg svagt kunne fornemme. Set i den sammenhæng
har gennemførslen af uddannelsen som kunstterapeut der førte mig gennem flere forskellige terapiformer, været uvurderlig for kvaliteten af min fortsatte tilværelse.
Min midtvejskrise skabte også store forandringer i forhold til mine følelser. Når følelser der aldrig har været fremme før, dukkede op og laver ravage i mit liv, havde
jeg to muligheder. Enten fortrængte jeg dem ved fx at give samfundet, kvinden eller
forældrene skylden. Eller jeg skulle tvinge mig selv til at tage stilling til hvordan jeg
skal forholde mig til dem.
For mig har midtvejskrisen betydet at mine parforhold er blevet opløst, hvilket har
berørt mine børn, familie og status. Jeg følte at jeg mistede min selvfølelse og identitet, blev ensom, fik et forøget misbrug og et forkvaklet forhold til kvinder. På en måde sker der et psykisk indre selvmord.
I tresserne, før kvinderne blev mere bevidst om deres eget værd, var det at være gift
et bundet og ”evigt” forhold, som der skulle meget tungtvejende grunde til at bryde.
Man var meget afhængig af at bevare facaden. Rollefordelingen i parforholdet var
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fastlagt og på et eller andet plan fungerede det tilfredsstillende. Måske fordi man ikke
vidste bedre?
Den feministiske revolution (fx rødstrømpebevægelsen), er en af de faktorer der var
medvirkende til, at kvinderne generelt er bedre i stand til at realisere sig selv.
Desværre viser det sig at mændenes mulighed for, sideløbende at udvikle sig sammen
med kvinderne, ikke er blevet fulgt op. Der er en frustration, en blokering, som hindre manden i at finde sit ståsted og som skaber forvirring om, hvordan manden skal
forholde sig over for kvinderne. Han er sjældent klar over, at det er en manglende
forståelse over for sig selv, der er grunden til at kriser volder ham så mange problemer.
Det er et mønster som stammer fra barndommen, fra forældrene og ikke mindst fra
moderen.
Det er ikke fordi jeg specielt vil give kvinden (moderen) skylden for mandens problemer i midtvejskrisen. Men det er ikke til at komme uden om, at barnet i de tidlige år
identificer sig med forældrene for at lære at udvikle sig til det menneske, det skal
blive som voksen. Moderen er den, som barnet bruger som sit kvindelige forbillede,
og hun har dermed også det største ansvar for at lære barnet de kvindelige sider, som
kærlighed, hengivelse, tilgivelse, varme og modtagelighed.
Moderen lære altså barnet at kunne registrere sine følelser og handle ud fra dem på
en hensigtsmæssig måde.
I den generation jeg tilhøre, er det min erfaring, at mandens følelser generelt er blevet
undertrykt. Sådan var det bare! Man viste ikke følelser, især ikke over for drenge.
I min barndom fik jeg det indtryk, at følelser var noget der skulle skjules. Især forældrene viste ikke de følelser de havde over for hinanden. Kærtegn og fortrolighed var
på en underlig måde forbudt. Det var det mandlige ideal, altså den udadvendte adfærd og en social opfattelse som byggede på hierarkiet i gruppen af jævnaldrende,
der var det vigtigste. Der var intet alternativ. Den tids forældre tillagde det overordentlig stor betydning, at kunne gøre sig godt ud fra samfundets normer med hensyn
til opførsel og dygtighed i skolen. Man måtte ikke afvige fra andre som forældrene
følte sig lige med eller så op til.
For mit vedkommende vendte barndommens mangel på følelser kraftigt tilbage, da
midtvejskrisen indfandt sig. Dette skete først da der opstod en radikal ændring i mit
liv. En skilsmisse var den væsentlige grund til at jeg pludselig fik store problemer og
ikke forstod hvad der skete. Jeg kunne ikke finde ud af hvordan jeg kom videre.
Nogle få mænd er så heldige at de erkender deres problem og derfor søger en form
for hjælp i selvhjælpsgrupper, eller overvinder sig selv og går i terapi.
Det er alt sammen god og rigtigt, men det jeg kunne ønske var at manden, før midt
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vejs krisen eller andre kriser, bliver bevidst om sin egen situation, fordi han kender
den baggrund der er så bestemmende for, at han er den han er.
Altså forebygge de kriser der må komme. Derved bliver han bedre i stand til at bearbejde de store belastninger, som sker når alt ramler sammen.
Det er ikke fordi jeg mener at man skal undgå kriser. Tværtimod mener jeg at de er
nødvendige og er en af forudsætningerne, for at mennesket kan udvikle sig også
imod en bedre forståelse af sig selv.
I et parforhold, som grundlæggende er til for at støtte hinanden, ville det være godt
hvis den ene part netop var en støtte og ikke en modstander, blot fordi den anden part
var i en krise.
Så målet med dette kursus i kunstterapi er, at udbrede forståelsen for og bevidstheden
om hvad der sker, når en krise indfinder sig.
Derved får manden mulighed for ærligt at tage ansvaret for sig selv og sin omgivelser. At partneren måske alligevel siger fra, er en mulighed. Men fordi manden er bevidst om hvad der sker, er han derfor, under alle omstændighed bedre rustet til sin
nye tilværelse.
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MØDE 1.
Hvordan?
Mødets stikord: Empatisk, Assertiv.
Materialer: A4 papir og Farvestifter.
PLANLAGT FORLØB: Til dette første møde har jeg forberedt en velkomst, en
præsentation samt en instruktion til kurset.
FORLØB OG EVALUERING
Til hvert møde har jeg skrevet en plan om det mødet skal omhandle og som skal være
mødets udgangspunkt. Vel vidende at den til enhver tid kan ændres idet det er langt
vigtigere at følge op på de uforudsete og umiddelbare hændelser der altid vil ske i en
terapeutisk gruppe.

PLANLAGTE VELKOMST.
Jeg vil starte med at fortælle om kunstterapi og hvad jeg vil med gruppen.
Jeg vil introducere således:

Først om hvem jeg er, om min baggrund og hvorfor jeg har startet denne mandegruppe.
Jeg fortsætter:
”Kunstterapi er en form for terapi hvor vi sammen foretager nogle kreative aktiviteter. Vi skal prøve det vi har glemt eller ikke har fundet tid til i vores hverdag – nemlig det at lege. Faktisk ligner legene det vi som mænd er tilbøjelig til at kalde for tøselege.
Ud fra dine kreative udtryk og fra den person du er, vil jeg forsøge at få dit indre
barn i tale. Jeg vil også prøve at få dig til at opdage dine feminine sider.
Alt sammen ud fra nogle følelser du i forvejen, inderst godt kende. Du er dem bare
ikke bevist eller også er de undertrygt og fortrængt. Når følelser er fortrængt er det
fordi vi ikke er bevist om dem.
Vi har en bevidsthed og en underbevidsthed. Dialogen mellem det beviste og det ubeviste er betingelsen for at en selvudvikling kan foregå. Denne dialog er mænd generelt ikke ret god til.
Det jeg tilbyder her, er en mulighed for at blive bevist om underbevidstheden, for
dermed at kunne forholde sig til den”.
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PLANLAGT ØVELSE.
Et A4 papir udleveres til hver deltager.
En halv time bruges til at udforske papirets muligheder med fx at tegne - male - rive bøje osv.
EMPATISK OG ASSERTIV
Derefter fortælles om værket - hver deltager repræsentere sig selv gennem værket.
Alle i gruppen må bagefter kommentere værket empatisk – det vil sige medfølende
ved at prøve, at sætte sig ind i personens situation.
Samtidig skal gruppen også være assertiv – det vil sige selv ha’ følelser for det værk
der nu bliver gennemgået - se ind i sig selv - hvad gjorde det mig?
.
Altså aktivt være empatisk og assertiv over for den pågældende persons udtryk og
dermed en støtte, så personen føler at det han udtrykker er OK.

MØDETS FORLØB OG EVALUERING.
Jeg var i lokalet kl.18,00 og gjorde klar til mødet. Kommer der nogen?
Der var fire der dukkede op og jeg følte at der var en god atmosfære og at deltagerne
var åbne for hvad der skulle ske.
Den første - Jens kom en halv time for tidligt og vi snakkede lidt om løst og fast. Så
kom Knud og lidt efter Jørgen og til sidst Arne.
Efter min velkomst gik vi i gang.
ØVELSE:
Deltagerne udforske papirets muligheder med fx at tegne - male - rive -bøje osv.
Derefter præsentere hver deltager sig selv med udgangspunkt i det udtryk som det
behandlede papir udgjorde.
Alle i gruppen kommentere efter tur hver af værkerne over for gruppen. Det skulle
være empatisk – det vil sige medfølende ved at prøve, at sætte sig ind i personens
situation.
Overfor gruppen gennemgik jeg hvert af værkerne ved på terapeutisk vis forsigtigt at
spørge ind på hver af deltagerne.
Det løste en del op og vi fik da også talt om mange ting ud fra mandens synspunkt.
Den sidste - Jens, gik først kl.11,30.
Deltagernes navne er ændret.
Her i bogen hedder deltagerne: Jens - Jørgen - Knud - Arne.
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Jens.
Jens er 45 år, enkemand med to børn - piger, som han har været alene med lige fra de
var spæde. Nu er de henholdsvis 16 og 18 år og er i gang med at leve deres eget liv.
Skal han nu gå ind i et fast forhold eller være alene? Jens har i længere tid haft en
”halv” kæreste.
Jens virker meget udadvendt og er leder af et gymnastikhold. Han har arbejdet meget
med sig selv på grund af hans kones tidlige død. Han tog selv det fulde ansvar for
børnene. Føler nu et behov for at få den ideelle partner, men befinder sig i midtvejskrisen og er usikker på, om et fast forhold er det rigtige og på hvordan han skal håndtere problemet.

Beskrivelse af Jens biled: Jens billede forestiller et træ med frugter. Der er en sol og
et par - mand og kvinde - der står ved siden af træet. Sol og par er udklip der er sat på
med tape. Han vurdere selv billedet som det ideelle par i de ideelle omgivelser.
Jeg spurgte ind på motivet for at undersøge, om Jens havde dannet sig et urealistisk
idealbillede at et parforhold.
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Jørgen
Jørgen er 20 år gammel og meget indadvendt og tavs. Kan næsten ikke sige noget og
er utroligt lang tid om at besvare spørgsmål.
Aldersmæssigt er han ikke på linje med de øvrige og det at han er så tavs, gør at jeg
ikke er sikker på om han passer ind i gruppen.
Har haft en kæreste der var psykisk syg. Dette forhold er slut og efter lang tids tavshed, fortalte han at bruddet var ret hårdt for ham

Beskrivelse af Jørgens billeder:
Jørgen tegnede som den eneste på begge sider af papiret. På den ene side, en øde ø
med palmer, en hytte og med et bål på stranden.
Bagsiden var en hest der stod på en mark.
Jeg spurgte efter hans egen mening om billedet. Efter meget lang tid, hvor han ikke
kunne eller ville svare, tilbød jeg at tolke billedet, hvilket han svarede ja til.
Min tolkning var simpel. Han befandt sig på en øde ø - i sin egen verden, med en
meget lille kontakt udadtil.
Hesten på den anden side af papiret, var ønsket om at være udadvendt, mandlig og
fri. Frihed til at udforske verden og frihed til at være fri.
Han kunne tilslutte sig min fortolkning - men jeg ved ikke om det var for at tilfredsstille mig og gruppen, eller om det var hans oprigtige mening?
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Arne
Arne er 44 år, er musiker og har lige fået arbejde på et lager (dog ikke som musiker).
Har en datter på 8 år, som han har hjemme hver 14 dag. Arne har for fem år siden
været alkoholiker og har i den forbindelse arbejdet en del med sig selv ved blandt
andet at gå i gestaltterapi. Han mener at der er meget at arbejde med endnu. Det er
igen forholdet til kvinder som giver problemer. Efter min vurdering er han ellers en
type som ikke skulle ha’ de store vanskeligheder med at få kontakt med kvinder.
Da jeg foreslog gruppen om vi skulle prøve at meditere på vores møder, var han den
eneste der afslog - vi skulle snakke om kvinder!

Beskrivelse af Arnes billede:
Arnes billede er enkelt udført. På hele papiret er tegnet en figur der forestiller et uhyre. Øverst i højre hjørne, uden for papiret, er tapet et ansigt og oven over det, et mindre ansigt.
Da han skulle fortælle om sit billede, startede han med at sige, at det her havde han
prøvet så tit!
Billedet forestillede, at han beskyttede sin datter mod omverdens fare.
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Knud
Knud er 53 år og har to voksne børn som han fortæller, at han har et godt forhold til.
Han udtrykker en noget fastlåst holdning til tilværelsen i almindelighed og til kvinder
i særdeleshed.
Da han for fire år siden var gift blev han svigtet ved, at hans kone gennem lang tid
bedrog ham med en af hans ansatte. Det har gjort ham bitter og mistroisk over for
kvinder.
Knud kommer nu ”løst” sammen med en kvinde som irritere ham ved, gentagede
gange, ikke at overholde aftaler. Han ønsker sig en sød kone, som han kan stole på,
men er bange for at satse på kvinder.
Selv om Knud i starten kraftigt understregede, at han ikke brød sig om at tegne - ikke
kunne tegne - var han alligevel engageret i processen og tillagde sin færdige tegning
ret stor værdi.

Beskrivelse af Knuds billede
I Knuds billede var der et par, som gik en tur i naturen der hvor han nu bor. Der var
alle de ting med, som betød noget for ham - bilen, huset og naturen. Der var tilføjet
en sø. Der er dog ingen sø der hvor han bor.
Knud var den eneste der ikke lod sit billede ligge, men rev det i stykker og smed det
ud. Jeg har her forsøgt at rekonstruere tegningen.
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KONKLUSION
Generelt er deltagerne mænd der bor alene og som umiddelbart har problemer i forholdet til kvinder. Det er egentligt ikke så underligt, da det jo var det annoncen lagde
op til.
På nær én undtagelse er det mænd mellem 40 og 55 år, og netop den målgruppe jeg
forventede.
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MØDE 2.
Mødets stikord: Følelser - C.G.Jung – Bevidsthedsmodel – Persona – Jeget – Skyggen

– Modsatkønnethed – Ania/animus – Selvet – Individuation.
Materialer: Musik - Tuschpenne - Rulle papir- Farvestifter - A4 papir.
Planlagt forløb:

PLANLAGT ØVELSE + TEORI
Der lyttes til et musikstykke. Med farvestifter overføres derefter det følelsesmæssige
indtryk på A4 papir.
Hver deltager fortæller gruppen om sit billede.
Jeg har overvejet at starte hvert møde med denne øvelse. Det vil jeg gøre, fordi den
giver deltagerne erfaring i at mærke efter, og reagere over for de følelser der opstår
er og nu.
Øvelsen er også tænkt som en ”opvarmning” til deltagerne, fordi de får mulighed for
at kontakte deres følelser, og dermed også mulighed for at få større udbytte af de
følgende kunstterapeutiske processer.
FØLELSER
Kunstterapi er netop baseret på at deltagerne får mulighed for at se ind i sig selv - og
derved blive bevidst om deres følelser.
Mit udgangspunkt er at deltagerne kommer direkte fra en hverdag, hvor dét at give
udtryk for sine følelser er ”forbudt” - altså moralsk forkert.
Dermed bliver følelserne fortrængt og undertrykt. Samtidig forudsætter jeg at mænd
generelt ikke er bevidst om deres følelser.
Skulle dette alligevel være tilfældet, så forudsætter jeg desuden at mænd har utroligt
svært ved umiddelbart at give udtryk for følelserne. Grunden til denne antagelse er
dels min egen situation og dels mine iagttagelser ved samtaler med mænd. Der er jeg
blevet opmærksom på at der er et mere eller mindre ubevidst behov for at turde kendes ved sine følelser, for dermed at blive bedre til, at handle ærligt over for sig selv
og sine omgivelser. Men hvad er følelser, og hvorfor mener jeg at de er så vigtige når
det, som her, drejer sig om personlig udvikling? Følelser eller emotion er organismens ubevidste reaktion på en uventet situation.
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Følelserne som fx glæde, sorg, vrede og frygt, styres af det autonome nervesystem,
det vil sige den del af nervesystemet der ikke kan reguleres bevidst.
Selv om følelserne ikke kan styres, er de i stor udstrækning bestemmende for hvordan man erkender omverden.
Følelserne stammer fra barndommens erfaringer, og fra den udvikling man gennemgik fra barn til voksen.
Som voksen er det de følelser, der bestemmer følelserne til andre mennesker og vort
forhold til dem.

TEORI
Såvel som vi er fysiske væsner, er vi også psykiske væsner.
Det jeg vil vise med en model af vores psykiske væsen. En model som de fleste kan
identificere sig med.
Udgangspunktet er C.G.Jungs bevidsthedsmodel (på næste side), som inddeler psyken i tre lag:

DET BEVIDSTE.
DET PERSONLIGE UBEVIDSTE.
DET KOLLEKTIVE UBEVIDSTE.

Inden for disse lag befinder der sig fem forskellige niveauer:
PERSONA.
JEGET.

SKYGGEN.
MODSATKØNNETHED.
SELVET.
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C. G. JUNG’S BEVIDSTHEDSMODEL
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DET BEVIDSTE OMRÅDE
PERSONA
Jung anvender begrebet PERSONA for at beskrive den måde vi er på udadtil - altså
vores sociale maske. Det er den måde vi klæder os på, vores arbejde, vores bolig,
vores livsstil.
Der er ikke noget i vejen for at ha’ en maske - ja, endog flere. Dem har vi brug for i
forskellige situationer, som på arbejde, i hjemmet, til fest, over for vores børn osv.
Det er igennem maskerne vi fungere over for omgivelserne. Uden masker ville der
opstå kommunikationsproblemer, kaos og isolation over for omverden.
Det er væsentligt at være bevidst om, at den maske vi vælger er vores egen. Det sker
alt for ofte at man over for sin partner - i dette tilfælde kvinden, foregiver at være en
anden end den man i virkeligheden er. Det gør man for at tilpasse sig de ønsker, man
tror hun har. Så bruger man en maske der ikke er tilfredsstillende og man får følelsen
af, at bruge sig selv forkert. I det lange løb er der meget få forhold, der kan fungere
på den måde og sker der ikke en ændring, så man får mulighed for at vise sin sande
maske, er en afslutning af forholdet nok det bedste der kan ske. Afslutningen af et
forhold, eller at man mister sin sociale status ved sygdom eller arbejdsløshed, er nogle af de faktorer der gør, at selvfølelsen påvirkes negativt.
Dermed er man i en krisesituation.
På trods af at en krise virker ubehageligt og uønsket, åbner den mulighed for at starte
en indre udviklingsproces.
I en krise kan vi ikke undgå at stille spørgsmål til os selv og vores situation.
Begrebet krise vil jeg vende tilbage til.
JEGET
JEGET er bevidstheden - den del af personligheden der integrerer omverdens indtryk
fra det vi føler, fornemmer og intuitivt opfatter.
JEGET rummer vores evne til at tænke.
JEGET dannes i den tidlige barndom og opbygges hele livet, men påvirkes især af
normer fra forældre og samfund.
JEGET er den personlighed vi i dag er blevet.
Dele af JEGET som er blevet undertrykt i opvæksten bliver til komplekser og ligger
nu i det personlige ubevidste.
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Komplekser er følelsesladede tanker og forestillinger som er blevet fortrængt til det
underbevidste og som forårsager adfærdsforstyrrelser.
Jegets styrke varierer fra menneske til menneske. Nogle har et så svagt JEG, at de
aldrig finder sig selv. Men går fra det ene holdepunkt til det andet, fordi de let bliver
påvirket af andres meninger og holdninger.
Derimod vil de med et stærkt JEG, stå fast på deres mening ligegyldig hvilken påvirkning der kommer udefra. De vil altid forsvare deres selvfølelse, hvis de føler sig
truet eller såret.
Før at den enkelte kan begynde på sin individuation (bevidst selvudvikling), er det
nødvendigt at afbalancere JEGET, således at det ikke lukker af for omverden ved
enten at føle sig mindreværdig, eller ved at tro for meget på sig selv.
DET PERSONLIGE UBEVIDSTE
SKYGGEN
Alt hvad der er fortrængt og glemt, befinder sig i dette område. Jegets bagside er
SKYGGEN.
Kontakten til SKYGGEN foregår gennem drømme og gennem projektioner fra personer i vores omgivelser.
SKYGGEN er det vi ikke vil vedkende os. Eller det vi vil være, men ikke er i stand
til at udleve.
SKYGGEN er modsætningen til JEGET, og derfor reagerer vi når en person indeholder den side som ikke er fremme i bevidsthedens lys, altså ligger i bevidsthedens
skygge.
En anden relation til navnet er, at SKYGGEN skygger for bevidstheden og derfor
bevirker at man ikke klart kan se sig selv, eller de personer man møder i sine omgivelser.
Så længe man ikke erkender sig selv - sin SKYGGE - som en del af den person man
er, vil man projektere, det vil sige bruge en psykologisk forsvarsmekanisme, hvor
man tillægger andre sine egne følelser, impulser og tanker.
SKYGGEN er i reglen kun noget lavt og primitivt som hverken har moralske eller
etiske kvaliteter. Den bliver først bedømt når den bliver bevidst, altså når man får
mulighed for bevidst at tage stilling til den.
Først da bliver det muligt at tage kampen op mod den - forholde sig til sin SKYGGE.
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Når man på den måde bliver konfronteret med sin SKYGGE, bliver man sig selv
skånselsløst kritisk bevidst. Men samtidig åbnes der også mulighed for at begynde
arbejdet med psykens øvrige modsætninger.
Alle de SKYGGER der måtte være i vores underbevidsthed har kvaliteter som, når
de kommer frem i lyset, ikke kan undværes i den personlige udvikling.
Derfor er det ikke nogen dårlig ting, hvis man forstår at bruge SKYGGEN til at acceptere sig selv som den man er - inklusive fejl og mangler.
DET KOLLEKTIVE UBEVIDSTE
DET KOLLEKTIVE UBEVIDSTE er den del af vores ubevidste, der ikke stammer
fra det personlige liv, men fra den fælles biologiske oprindelse og udvikling.
Det indeholder de såkaldte arketyper som ikke er personlige symboler, men er fælles
for alle.
Dette område kan ikke gøres bevidst, men kan synliggøres og fortolkes gennem
drømme og kreative udtryk. Forbindelsen mellem DET KOLLEKTIVE UBEVIDSTE og bevidstheden etableres ved at integrere sin MODSATKØNNETHED.
MODSATKØNNETHED
Når man har gjort sin SKYGGE bevidst, begynder en anden figur, som jeg her vil
kalde den indre partner, at blive synlig. Nemlig ANIMUS for kvindens vedkommende og ANIMA for mandens. For manden er ANIMA de feminine elementer han har i
sig - i sin SKYGGE. Det er et billede af den eller de kvinder som manden i sin opvækst har dannet sig et indtryk af. At ANIMA og ANIMUS befinder sig i skyggen,
det vil sige er ubevidst, bevirker at de projekteres ud på personer af det modsatte køn
ved forelskelse eller anden fascination.
ANIMUS - ANIMA
Men ANIMUS og ANIMA er også en arketypisk struktur, som giver sig udtryk i
vores opfattelse af det kvindelige og det mandlige. Arketypisk vil sige nedarvede
forestillinger i det ubevidste sjæleliv, som er fælles for alle mennesker. Manden tillægges værdier som det åndelige, himlen, det lyse. Og kvinden, der er hans direkte
modsætning, tillægges værdier som det kropslige, jorden og det mørke.
Hvis manden integrere sin ANIMA, vil den blive til stor hjælp - en partner. Især omkring livsmidten, hvor han efter kun at se fremad, nu begynder at se ind i sig selv, for
at finde sin sande personlighed.
For at integrere sin ANIMA skal manden være bevidst om hvor han er besat af den.
Et eksempel på en besættelse kan være skænderier i parforholdet, hvor manden kan
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føle det berettiget at lukke sig ind i sig selv - i sin hule, for at afvende en undskyldning fra partneren.
Han projektere sine skyggesider over på partneren og bruger ikke sine feminine
egenskaber som er forsoning, tilgivelse og omsorg.
Arbejder manden med sin ANIMA, vil det bevirke at han kommer i kontakt med en
helt ny identitet for manden, der ikke er afhængig af ydre forhold. Han bliver sin
egen herre. Jo mere mandens ANIMA integreres, des mere ændres hans forhold til de
faktiske kvinder. Han vil opdage at denne større indfølingsevne kan føre ham ind i
den erotiske og romantiske kærlighedskunst.

Integrationen af ANIMA er en livslang proces, som udvikler mandens længsel mod
det skjulte, mod naturkræfterne i mysterierne omkring liv, død og genfødsel - mod
SELVET.
SELVET
C.G.Jung nævner at SELVET ikke kan bevises, det skal erfares. Det opleves som en
indre autoritet, en form for ”gudsvilje”. Bevidsthedens møde med SELVET giver
JEGET en religiøs erfaring og dermed en oplevelse af, at det religiøse er reelt, og en
del af virkeligheden.
Kontakten til Selvets symboler kan opleves gennem drømme, visioner, naturoplevelser eller i kunstoplevelser. Denne kontakt kan blive så overvældende, at det man oplever får betydning for resten af ens tilværelse, og kan beskrives som det at genfinde
sit sande tilhørsforhold til omverden og sit liv. Der skabes en sammenhæng mellem
det man gør bevidst og den indre følelse af kærlighed og omsorg, som underbevidstheden har opnået gennem individuationen.
Man vedkender sig ansvaret for sig selv og sine omgivelser.

FORLØB OG EVALUERING

Kun to deltagere - Knud og Jens mødte op.
Det var lidt skuffende, idet flere havde lovet at komme.
Men ud fra mit mål er to nok til at gennemføre kurset og til forskel fra store grupper,
som jeg er vandt til, kan jeg lære meget ved en mere individuel undervisning.
Så bortset fra at mine udgifter ikke bliver dækket, er det for mig OK .
Efter øvelsen med musik og derefter maling, spurgte jeg ind på deltagernes billeder.
De næste sider: Evaluering på billederne udført af deltagerne: Jens og Knud
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Beskrivelse af Knuds billede:
Knuds billede forestillede en ferie til Norge, hvor han sammen med en kæreste og sin
hund havde slået lejer ved et vandfald. Solen skinnede og de tre stod ved vandfaldet.
Bag dem var teltet, lejrbål og bilen.
Knud fortalte at han elskede at rejse i Norge, men havde ikke lyst til at gøre det alene. Han er fascineret af vandet i en flod - den vedvarende bevægelse og bruset fra
vandfaldet.
Jeg spurgte ind i billedet, men han ville ikke fortælle mere om det end hvad det
umiddelbart forestiller.
På en eller anden måde vil jeg prøve at få Knud i gang med at tænke positivt om sig
selv og især om sine omgivelser.
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Beskrivelse af Jens billede

Jens billede er meget abstrakt, og han fortalte at han havde tegnet det direkte ud fra
musikken med de passager der var og de forestillinger han fik.
Ved at spørge ind, blev jeg klar over at han, når det gik for godt, måske havde en
tendens til at mane det sorte frem. Som han sagde. ”Det kan jo ikke være så godt der må også være noget der er dårligt”. Jens vil gerne give indtryk af at være en
yderst åben person, men jeg tror han har det svært med at se ind i sig selv. Jeg har
følelsen af at han, for ikke at blive såret, bruger sin åbenhed som skjold.
Jeg vil prøve at vende hans udadvendte åbenhed til indadvendt åbenhed, så han kan
begynde på sin individuation.
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INDIVIDUATION PROCESSEN
Individuation processen er den udviklingsproces der foregår, når man arbejder med at
udvide det bevidste område i sig selv.
Der er to former for udvidelse af bevidstheden. Den ene er en udvidelse ind i sig selv.
Der erkender man sin SKYGGE, bliver bevidst om sine projektioner for derved at
kunne forlade dem. Man integrere sine mandlige og/eller kvindelige side og kontakter SELVET.
Den anden form for udvidelse af bevidstheden er udadvendt og udvikler en højre
klarhed, en bedre intuition, telepati og andre usædvanlige evner. Der er en nær forbindelse mellem de to former for bevidsthed.
Under arbejdet med sin individuation kan man ikke undgå, at udvide sin psykiske
indre viden, uden også at udvikle sin forståelse af livet, tilværelsen og sine medmennesker.
Arbejdet med individuationen består i at flytte grænsen indad og dermed opdage
skjulte dele af sig selv i de dybere lag.
En af metoderne til at gribe dette arbejde an på er kunstterapi.

Efter øvelsen gennemgik jeg C.G.Jungs psykologiske grundmodel.
Nu er jeg godt klar over, at gruppens deltagere ikke går til kunstterapi for at høre om
teori, så derfor relaterede jeg direkte mine spørgsmål til deltagerne.
Spørgsmålene blev stillet ud fra hver del af modellen som blev gennemgået, således
at forbindelsen mellem teori og virkelighed blev klar og tydelig.
Der var ikke noget problem i at forså begreberne i det bevidste område.
Indlysende nok var det et problem at gå ind og forstå det ubevidste område.
Jeg havde valgt at gennemgå den psykiske grundmodel nu, fordi jeg løbende referere
til den gennem hele kurset. Der har ikke været så meget kunstterapi på de første møder. Fordi der skulle vi lære hinanden at kende - blive fortrolige.
Jeg kan mærke, at der er et stort behov for at snakke ud om personlige problemer.
Det er også udmærket, for det jeg havde tænkt mig med gruppen var netop, at den
skulle være en kombination af en mande-gruppe, en støttegruppe og en terapigruppe.
Men nu har vi snakket og blevet rimelig fortrolige med hinanden.
Ved næste møde bliver det kunstterapi der kommer til at dominere.
34
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MØDE 3.
Mødets stikord: Positive og negative forældre - De indre forældre - Malerprocessen
- Faser i den kreative proces.
Materialer: A4 papir. Rulle papir A4 papir (min 1m bred) - Oliekridtfarver – Maling
– Pensler – Svampe – Blandebakker – Køkkenruller – Klude – Tape.
PLANLAGTE FORLØB
Øvelser nr.1.- 2. og 3.
ØVELSE NR.1.
Der lyttes til et musikstykke. Med farvestifter overføres derefter det følelsesmæssige
indtryk på A4 papir.
Hver deltager fortæller gruppen om sit billede.
Hvert møde starter med denne øvelse. Den giver deltagerne erfaring i at mærke efter,
og reagere over for de følelser der opstår her og nu.
Øvelsen er også en ”opvarmning” til deltagerne, fordi de får mulighed for at kontakte
deres følelser, og dermed også mulighed for at få større udbytte af de følgende kunstterapeutiske processer. Kunstterapi er netop baseret på at deltagerne får mulighed for
at se ind i sig selv - og derved blive bevidst om deres følelser.
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ØVELSE NR.2.
Øvelses formål er, at give deltagerne mulighed for at blive bevidst om forholdet til
deres forældre. Forhold der stammer fra barndommen.
Det mest nærliggende er, at se på hvordan deltagerne forholder sig til forældrene i
dag. Hvordan vurdere man sine forældre netop nu?
Meningen er ikke, at man skal påføre forældrene skyld. For det vil jo bare sige, at
man frasiger sig ansvaret for sit eget liv og derved ikke kommer i gang med individuationen.
Hvis man derimod vil skrive dét ned, godt som dårligt, som man føler over for sine
forældre, giver det mulighed for bagefter at forholde sig til de uforløste problemer.
Uforløste problemer, der stammer fra forældrenes påvirkning af barnet, og som er
årsagen til at man er den man er.
Ubevidst lader man sig styre af de livsbeslutninger man tog som barn.
På et A4 papir tegnes en cirkel i midten. Ud fra denne cirkel deles papiret med en
streg på begge leder.
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Deltagerne skriver alt hvad de kan erindre om forældrene ud fra felternes overskrifter.
Den opfattelse man i dag har af forældrene, er den samme som man havde over for
dem i barndommen.
Samtidig med at man bevidst skriver ned hvad man husker fra barndommen, bliver
man konfronteret med de ting der er fortrængt fra den tid - det som man aldrig fik
gjort op med.
Det er indlysende at forældrenes indflydelse på barnet er af overordentlig stor betydning for barnets senere liv som voksen.

Allerede under graviditeten eller endnu tidligere, påvirkes barnet af forældrenes og
dermed også bedsteforældrenes holdninger. Dybt inde i enhver person gemmes erindringen om hvordan forældrenes indstilling var til én som barn.
I dets opvækst er forladthed, skyld og mindreværd nogle af de negative ting forældrene påføre barnet og som igen vender tilbage i den voksne tilværelse.
Behandler forældrene barnet med betingelsesløs kærlighed og med stor respekt for
dets følelser og behov, får barnet størst mulighed for at vokse op og blive et helt og
afbalanceret menneske.
Der er ingen forældre der er ideelle, men hvis forældrene er bevidste om deres skyggesider og projektioner, har de et godt grundlag for at give barnet de bedste betingelser for en tilværelse hvor forladthed, skyld og mindreværd ikke får kritisk indflydelse
i dets liv som voksen.
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ØVELSE 3
Male
Et større papir (ca.1x1m) inddeles på samme måde som i forrige øvelse.
Hver af felterne males nu ud fra de følelser der opstod under processen med at skrive om forældrene.
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Når der males ud fra følelserne fremkommer der nye og måske ukendte emotionelle
udtryk fra det motiv og farvevalg der vælges. At male et billeder i kunstterapi er ikke
kun et forsøg på at finde ind til de problemer, der ligger i det underbevidste. Processen handler lige så meget om, at kunne forlade dem.
Ved at blive konfronteret med det ubevidste problem i maleriet, bliver problemet
integreret i bevidstheden - man kan dermed forholde sig til det og det kan forlades.
I kunstterapi er det at male et billede en voldsom proces, fordi en del af det der kommer frem i billedet, er noget der før lå gemt i det ubevidste.
Det bliver en ubevidst frigørelse af den psykiske og følelsesmæssige energi som både
kan være positiv og negativ.
Den der maler at billede vil føle at billedet betyder noget for vedkommende.
Det at male et billede i kunstterapi, er ikke kun et forsøg på at finde ind til de problemer der ligger i det ubeviste. Men lige så vigtigt ha’ mulighed til også at forlade dem.
Er et problem malet og dermed forladt, dukker det næste frem i et nyt maleri og processen fortsætter.
På et tidspunkt dukker der symboler op fra det ubevist. Disse symboler er intersubjektive, det vil sige kan bruges ved kommunikation mennesker i mellem. Ligeledes
kan der udføre billedet kommunikere med symboler, for derved at komme videre i
sin personlige udvikling.
Et nyt problem dukker frem i det næste maleri og processen fortsætter. På et tidspunkt dukker der symboler op fra det kollektive ubevidste. Disse symboler er intersubjektive, det vil sige kan bruges ved kommunikation mellem mennesker.
Ligeledes kan den der har udført billedet kommunikere med symbolet, for derved at
komme videre i sin personlige udvikling.
Gennem kunstterapien er der ved at male, blandt andet mulighed for at følge de personlige problemløsninger som udmunder i at den der maler finde en ny og personlig
stil, som der selvstændigt kan arbejdes videre med.
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FORLØB OG EVALUERING
Jeg havde aftalt at vi mødtes kl.19,00 hver gang. Den første der kom, var en ny deltager - Peter, som havde ringet til mig aftenen i forvejen.
Fordi Peter var ny i gruppen bad jeg ham, fra starten af, om at være så åben så muligt
og fortælle ærligt om sig selv.
Det syntes jeg han gjorde, så det skal nok gå.
Peter er 40 år, skolelærer, musiker og interesserer sig for det alternative.
Peter er i tidens løb blevet mere og mere fastlåst i sit forhold til kvinder, og vil prøve
at forstå hvorfor det er sådan.
Jens og Knud kom også. Men da Knud så at der var en ny deltager, sagde han straks,
at han nok ikke blev så længe!!
Jeg havde besluttet at nu skulle der være mere kunstterapi. Ikke så meget teori og
personlig snak, som ved de foregående møder.

EVALUERING AF ØVELSE NR. 1.
Første øvelse startede med musik. Hvorefter deltagerne på hver sit A4 papir, med
farvestifter, overførte de følelser der opstod under musikken.
Musikken var utrolig stille, varm og følelsesladet med babylyde - altså det mest rolige man kan tænke sig.
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Beskrivelse af Peters billede:
Peters billede er nonfigurativ, men da jeg spurgte ind på billedet, kom det frem, at det
forestillede hans indstilling over for kvinden.
Han står selv som person nederst i venstre hjørne, og han har et skjold foran sig vendt
mod kvinden. Kvinden er repræsenteret ved den røde og orange farve. Det grønne
felt opfattede han som et kvindebryst.
Selv om han ser kvinden som varm og positiv, har hun også et negativt moment. Det
fremgår af det sorte felt i billedet.
Han fortalte at hans tiltro til kvinder er dårlig. Det bevirker at han i et forhold bliver
så jaloux, at forholdet bliver ødelagt.
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Beskrivelse af Jens billede
Jens billede er figurativt. Det forestiller en klippevæg med hylder, og på hylderne er
der mange reder med familier i.
Der er solskin, varme og alt er dejligt.
I relation til billedet spurgte jeg ham, om det var en ny familie han ønskede, nu da
hans børn var ved at forlade hjemmet. Altså om han ønskede at finde en kvinde der
havde små børn.
Han erkendte at sådan var det nok, selv om han understregede at det ikke var afgørende om der var små børn med.
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Beskrivelse af Knuds billede
Knuds billede er hurtigt og simpelt udført. Han var tilbage i en dejlig oplevelse fra
barndommen, hvor hele familien var på tur til en skovsø.
Jeg prøvede at spørge ind på billedet, men han lukkede helt af og fortæller intet personligt.
Jeg kan godt se, at netop Knud har brug for at åbne sig, for at komme videre med sig
selv.
Problemet er, hvordan jeg får ham til det? Jeg formoder, at det er for at blive mere
åbne at han deltager i kurset.
Vi var næsten færdige med øvelse 1., da Arne sandelig dukkede op igen. Han havde i
den sidste tid ikke haft det så godt, men havde nu i sinde at deltage i hele kursets
forløb.
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ØVELSE NR. 2.
Anden øvelse var en øvelse, hvor deltagerne skulle ind og beskrive forholdet til deres
forældre.
I skemaet på side 40 sættes ord på det barn man har i sig selv, og på de positive og
negative side af forældrene.
Jeg orienterede om, at det der blev skrevet var personligt, og ikke skulle læses op i
gruppen.
Efter at alle var færdige, spurgte jeg dog om der, under processen med at skrive, var
kommet nye følelser og erindringer, frem fra barndommen og om forholdet til forældrene.
Knud havde intet skrevet: ”Der er ikke noget at fortælle” sagde han: ”Der er gået så
lang tid, og de er også døde for mange år siden. Og havde der været noget, var det for
længst glemt”!
Jeg argumenterede for, at det ikke var hans rigtige forældre der skulle beskrives, men
at det i stedet var den arv fra forældrene, som han havde inde i sig selv.
Men han enten ville eller kunne ikke forstå, at det var det, der var det væsentlige.

DE INDRE FORÆLDRE.
De indre forældre er de forældre man i barndommen havde som forbillede på de feminine og maskuline sider. Et som billede barnet, på godt og ondt, senere skal leve
med i sit voksne liv.
Det er ikke nødvendigvis de rigtige forældre der bliver brugt som forbillede. Hvis
forældrene, eller den ene forældre, svigter eller ikke er til stede som forbillede, vælger barnet en anden som kan opfylde dets behov.
Tidligere kunne det være personer fra den nærmeste familie, fx en onkel, tante eller
bedsteforældrene, der var tilgængelige som forbillede.
I dag er mange børn uden en nærværende far og måske også uden nære forbindelser
til den øvrige familie. Derfor vil det være nærliggende for dette barn at vælge en rollemodel der fra medierne bliver fremført som idealet på en mand. Der er ikke usædvanligt at se en dreng af en enlig mor, der fx har Arnold Schwarzenegger eller en
anden tidssvarende person som idealfigur i stedet for den manglende far.
Hvordan dette forhold senere udmønter sig i det voksne liv, kan man kun gisne om.
Vil barnet, når det bliver voksen, efterleve sit urealistiske forbillede, og derved ikke
få mulighed for at skelne mellem virkelighed og fiktion. Ikke blot over for samfundets normer, men også i forholdet til kvinder?
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ØVELSE NR. 3.
Tredje øvelse var en opfølgning på beskrivelsen af forældrene. De indtryk der var
nedskrevet, skulle nu males på et større stykke papir, inddelt på samme måde.
Der stod Knud af - det var mere end han ville være med til og han gik.
De øvrige deltagere gik nu i gang med alt det praktiske, det vil sige at finde maling,
papir og et sted at være. Det er første gang der skal males individuelt.
Hver især gik de ind i sig selv og malede deres følelser og indtryk ud fra det de selv
havde beskrevet om forældrene og barnet i dem selv.

----------------------

DET AT MALE.
Det at male er fascinerende - fordi man går ind i en proces, der spejler den måde,
man er på over for sig selv og sine omgivelser.
Der er flere faser i det at udføre et maleri, en tegning..
Først står man foran den hvide uberørte flade og ved ikke hvordan sagen skal gribes
an. En lidt håbløs situation. Der er ingen til at hjælpe, for det er ens eget JEG der skal
udtrykkes.
Man føler sig forladt og ensom. Som at være alene - uden partner. Forsøger at finde
en partner.
Finder man en idé - eller et oplæg - eller begynder man bare at male, opstår der en
fryd som kan sammenlignes med at man har fundet en partner og er blevet dybt forelsket.
Aktiviteten og kreativiteten er stor og det går bare derudad. Livet er dejligt og uden
bekymringer.
Efterhånden opdager man at billedet ikke rigtigt svare til forventningerne og man
bliver kritisk. På samme måde som man opdager at ens partner ikke er uden fejl. Billedet er måske blevet grimt og uklart i forhold til det man oprindeligt havde tænkt
sig. Partneren har mange fejl og de irritere mere og mere.
Der opstår en konflikt.
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Når billedet eller partneren bliver kasseret og forlades og man er tilbage i ensomheden og må starte forfra.
Et nyt billede gøres klar - en ny partner findes.
Det samme billede udføres - den samme partner findes. Processen starter forfra igen
og igen.
Kunstterapien er en af måderne at komme ud af denne cyklus på. Når man mærker at
adskillelsen indfinder sig, må man træde tilbage, og på ny vurdere, hvad man egentligt har malet. Spørge sig selv om hvorfor man har malet på den måde.

På samme måde er det muligt, over for sin partner, ikke blot at se på partnerens fejl,
men også vende blikket indad. Søge ind i sig selv, for at undersøge hvad der kunne
være den egentlige årsag til at denne cyklus foregår.
Der opstår en dialog med den indre partner.
Igen vender man blikket mod billedet, og med et nyt syn og en ny erkendelse, er det
nu muligt og opdage, at det måske ikke kun var billedet der var noget i vejen med.
Man kan også sige at man ser partneren i et nyt lys.
Fejlene som man så, behøver ikke at stamme fra partneren, men fra den selverkendelse man har fået, ved at kommunikere med sin indre partner.
Man er nu i stand til ud fra den person man er, at arbejde videre med maleriet. Ikke
ud fra følelser som man er bevidst om og kender, men mere ud fra den person man i
virkeligheden er.
Partneren er måske god nok. Måske var det sine egne skyggesider og projektioner der
var årsagen til at, man aldrig kom videre end til forladtheden.

Efter malerprocessen var gennemført, spurgte jeg til hvert af billederne, og foreslog
at deltagerne skulle skrive et brev til den af forældrene, som de følte sig mest knyttet
til.
Men de måtte ikke sende brevet og ikke konfrontere forældrene personligt.
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Beskrivelse af Peters billede.
Der er en klar adskillelse mellem de positive og negative sider af forældrene. En lidt
fortrængt negativ far. Ansigtet øverst er positivt. Han har malet sig selv lidt rå og for
lidt fremme i billedet. Den positive far har forbindelse til den negative. En skråt stillet midterakse giver meget plads til den positive far.
Peter er meget bevidst om sin negative mor. Selv om Peter fortalte at det var moderen der optog ham mest, valgte vi at han skulle skrive brevet til sin far.
Peters kropssprog fortalte tydeligt, at det var der han havde de stærkeste følelser.
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Beskrivelse af Jens billede.
Blander forældrenes positive og negative sider sammen. Han er ikke selv med på
billedet. Han påpeger at grøn er håbets farve. Han ser en meget negativ far.
Jens fornægter helt sig selv i sin maleriske fremstilling af forældrene. Han har blandet og udlignet de positive og negative side af forældrene. Han kunne således ikke få
sig selv til at skelne eller placere disse modsatrettede følelser i de respektive felter.
Jeg var meget i tvivl om hvem af forældrene han skulle skrive til.
Men fordi Jens selv påpegede, at farven grøn var håbets farve og fordi den befandt
sig i feltet for den negative moder, valgte vi moderen som den vigtigste af forældrene
at skrive brevet til.
Hans selvfornægtelse og problem med at sige fra, vil jeg huske at tage op i en senere
øvelse hvor de problemer, på en naturlig måde, indgår i forløbet.
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Beskrivelse af Arnes billede.
Han fylder meget selv. Han har en meget negativ far. Det er næsten umuligt at få øje
på den negative mor. Arne har før malet i forbindelse med terapi.
Moderen på Arnes billede er dominerende, og det er tydeligt at han ikke vil male
noget negativt om hende.
I samtaler, også før denne øvelsen, har Arne da heller ikke lagt skjul på sin afhængighed af moderen. Er der følelsesmæssige problemer, hvilket ofte forekommer, er moderen den han går til.
Arne har aldrig gjort op med moderen, og derfor foreslog jeg at det var moderen han
skulle skrive brevet til.
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MØDE 4.
Mødets stikord: Kriser - Drømme - Projektioner- Overføringer - Modoverføringer.
Materialer: Ingen
Planlagt forløb: Samtale
FORLØB OG EVALUERING
Der mødte tre op - nemlig Arne, Knud og Peter.
Jens kom ikke, så jeg besluttede at ringe til ham næste dag. Jens var ellers mødt op
hver gang og har været meget engageret. Jeg har på fornemmelsen at det skyldtes en
krise, som han ved sidste møde antydede at der havde været i påskeferien.
KRISE.
Begrebet ”krise” skal ses i forhold til en menneskelig tilstand, hvor forvirring, sorg
og manglende beslutningsevne er kendetegnet.
Jeg vil her, ganske kort, beskrive tre af de mest kendte former for kriser:
LIVSKRISER - TRAUMATISKE KRISER - SPIRITUELLE KRISER.

Livskrisen er en tilstand i livet som vi alle kommer ud for fx ved puberteten, klimakterium og begyndende alderdom.
Traumatisk krise forekommer vad sorg, tab og valgmuligheder hvor der er risiko
for tab eller nederlag.
Spirituel krise er en indre, dyb psykologisk forvandling, der sættes i gang af en afgørelse hændelse i ens liv. Fx er midtvejskrisen typisk en sådan hændelse. Også en
traumatisk krise kan være den katalysator, der starter den spirituelle krise. Desuden
kan stærke, intenst, følelsesmæssige eller ”mystiske” oplevelser være årsagen.

Et kriseforløb er almindeligvis i tre faser.
1.

Chockfasen er den første og er normalt kortvarig.

2.

Reaktionsfasen er den næste. Det er der hvor personen bliver bevidst om hændelsen, og ofte bliver plaget af skyldfølelse og føler sig forurettet.

3.

Til sidst er der Bearbejdningsfasen, som er langvarig og måske aldrig slutter. I
denne fase søges, trods den smertelige hændelse, en tilpasning til en ny tilværelse som i mange tilfælde heldigvis bliver vendt til en positiv udvikling.

53

OVER FOR DEN KRISERAMTE
Over for den kriseramte er det vigtigt at omgivelserne reagerer på den rigtige måde. I
alle tre former for kriser vil det, for en velfungerende person, være tilstrækkeligt alene at søge hjælp i det netværk som familie og venner repræsentere. man kan sige at
krisen får et ”naturligt” forløb.
Er netværket mangelfuldt eller slet ikke til stede, eller føler den kriseramte at en terapeutisk behandling er nødvendig - er en af mulighederne netop kunstterapi.
Denne form for terapi giver den kriseramte mulighed for personligt, selv at gå ind og
billedlig-gøre sin krise og dermed forholde sig til den.
Det er nødvendigt at terapeuten bruger den tid der skal til, for at hjælpe den kriseramte. Ud over sin viden og indsigt, skal terapeuten også have en højt udviklet indfølingsevne, så det bliver det almene kærlighedsbegreb, og ikke de terapeutiske modeller, der skal hjælpe et menneske gennem et af livets dybe kriser.
Selv om jeg havde planlagt kunstterapeutiske øvelser for hele aftenen, blev det ”kun”
til samtale og snak om kvinder.
Jeg blev bekræftet i at det er deltagernes baggrund, der er årsagen til usikkerheden
over for kvinder.
Uddrag af samtaler fra mødet:
Arne fortalte at han allerede har besluttet, at han vil stoppe med sit arbejde - som han
i øvrigt er meget glad for.
Han forudsiger at sådan vil det gå. For sådan sker det ofte med de øvrige ting han
foretager sig - det er et mønstre, han også kan genkende fra de parforhold han har
været i gennem.
Noget andet han fremførte, var problemet med at imødegå et nederlag over for kvinder. Fx bare dét at byde op til dans og få et nej.
Arne har mange gange haft drømme om det idylliske bondehus, som han i øvrigt har
prøvet at bo i før. Drømme der berøre ham positivt såvel som negativt.
Forrige nat havde han endnu en drøm om bondehuset. Men denne gang var der tilføjet et nyt moment, nemlig at hans søster dukkede frem som hjælper.
Forholdet til søsteren er godt og han har altid, især i barndommen, beundret søsteren.
Her var hun i positiv forstand, en magisk heks - en hjælper.
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DRØMME
I INDIVIDUATIONSPROCESSEN er drømme af stor betydning. Det er vigtigt at
man lære at forstå sine drømme så tydeligt som muligt. De kan give anvisninger eller
pege på områder i processen som man overser.
En af de muligheder man har for at få SELVET i tale er netop gennem drømme. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på drømmenes symboler og handling.
Når drømmen gentages er det fordi JEGET ikke opfatter signalet.
Fordi drømme er helt individuelle kan man, som terapeut eller anden person, ikke
teoretisk oversætte drømmen. Handling og symboler kan kun tolkes ud fra deltagerens egen verden. Der er dog visse handlinger og symboler der går igen netop i midtvejskrisen. de viser retning og muligheder i den store forvandling der er i gang.
DRØM OM AT DØ: Det gamle JEG skal dø for at komme videre i individuationsprocessen.
DRØM OM BRAND: Der skal ske en forandring i éns ydre tilværelse.
DRØM OM FORBRYDELSE: Man må tage ansvaret for sine handlinger.
DRØM OM DE RIGTIGE FORÆLDRE: Man mangler at frigøre sig fra deres
normer.
DRØM OM BØRN: Et symbol på udviklingsmuligheder.
DRØM OM AT KOMME FOR SENT: Det er sidste chance for at begynde sin
individuationsproces
Vi drømmer først og fremmest om os selv, uanset om der optræder kendte eller
ukendte personer i drømmen.
Hvis personen i en drøm fx er af det modsatte køn, er det vores ANIMA/ANIMUS,
altså vores feminine og maskuline side, der skal ses på.
En nær person, som fx i Arnes drøn om hans søster, er tegn på at det er en SKYGGE,
han er tæt på at integrere i sin bevidsthed.
Drømme angiver en mulighed, men den realisere ikke muligheden. Hvis man føler
det er det rigtige, er det Jegets opgave at ændre livsførelsen.
Ved tolkning af en andens drøm forudsættes det, at man personlig står meget nær den
man skal tolke.
Det er nødvendigt at der indgår emotioner, det vil sige følelsesmæssige affekter, for
at associationerne er de rigtige, og fungere på den måde at den ene association trækker den anden med sig.
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ASSOCIATIONER
Associationer er i den forbindelse følelsesmæssige tankeforbindelser og sammenhængen mellem drømmer og terapeut.
Knud deltog godt i gruppen denne gang. Han fortalte, at han havde brugt det jeg omtalte sidste gang, om at være ærlig over for det man føler, når man står over for en
person der siger noget man ikke forstår - eller føler at der er noget der misforstås. Så
skal det siges med det samme til vedkommende.
Det havde Knud efterprøvet og det virkede. Nu var han fri for, som han plejer, at gå
flere dage og tænke over samtalen indtil den var fortrængt.

Det glæder mig selvfølgelig at Knud nu giver en positiv tilbagemelding. Hans tilsyneladende negative projektioner over for gruppen på de forrige møder, havde fået
mig til at tvivle på, om hans deltagelse i gruppen var berettiget.

PROJEKTIONER
Projektioner er en form for forsvar hvor man, uden at være sig det bevidst, tillægger
andre sine følelser. Det medføre at vi mærker skyggesiderne i os selv, når vi føler
antipati mod eller sympati for mennesker vi møder.
I kunstterapi er det et mål, at få de ubevidste projektioner forløste ved hjælp af en
kreativ proces.
Denne proces er forskellig i forhold til det menneske der udføre den.
Den extroverterede person har let ved at udføre sine projektioner kreativt. Men har
vanskeligt ved at bearbejde dem.
Omvendt forholder det sig med den introverte, som har vanskeligt ved at projektere
de sider af sig selv, der ikke er udlevet. Lykkedes det i den kreative proces, sker det
som en forløsning. De har lettere vad at bearbejde processen psykologisk.
En extroverteret person er en der relatér sig mest efter ydre normer og adfærdsmønstre. Hvorimod en introverterede person relatér sig efter sit indre og den ydre verden
opfattes sekundært.
Knud er uden tvivl en introvert type, der over for gruppen og mig som terapeut, har
negative overføringer.
Med det lille antal deltagere der er i gruppen kommer vi så tæt på hinanden, at vi
ikke kan undgå overføringer.
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OVERFØRINGER
Overføringer sker når vi ikke ser andre mennesker klart, men bruger billeder eller
fantasier fra personer fra vores fortid, og lægger dem ned over personer i nutiden.
Overføringer forekommer i alle sociale forhold og er almindeligvis uhensigtsmæssige
og indskrænker vores handlefrihed.
I kunstterapi er det derimod vigtigt at deltageren, over for terapeuten, viser sine overføringer, modstand og ubevidste processer.
Den enkelte deltager forholder sig altså over for terapeuten, som over for en tidligere
vigtig person i sit liv - almindeligvis forældrene.
Følelser, behov og forventninger som deltageren har fra fortiden, og som ofte gentages uden hensyn til den aktuelle situation, rettes mod terapeuten.
Derved bliver mangler og uforløste konflikter med forældrene synlige, men da terapeuten ikke reagere på samme måde som forældrene - ikke er forældrene, opstår der
en ny situation. En situation der ikke mere føles ”farlig” for deltageren, men som
bevirker at fortrængninger af, hvad der den gang ”skete” i barndommen, kan ophæves, således at de adækvate, det vil sige overensstemmende, faktiske følelser kan
udtrykkes.
Det bliver nu muligt for deltageren, at erkende hvorledes fortrængninger opstod, og
derved også mulighed for terapeuten, via blandt andet modoverføringer, at hjælpe
deltageren til en bedre selvforståelse.
MODOVERFØRINGER
Modoverføringer i den terapeutiske proces forekommer, hvor terapeuten er bevidst
om de følelser og fantasier deltageren vækker i ham. Og ærligt gennem kommentarer
og fortolkninger, bruger de samme følelser for at hjælpe deltageren til at erkende
uoverensstemmelser mellem sin adfærd og den aktuelle situation.
En situation hvor terapeuten, på sin måde at være på, ikke giver deltageren anledning
til de følelser, forventninger og behov som deltageren rettet mod ham.
Det er derimod ikke hensigtsmæssigt når terapeuten, enten forholder sig neutralt til
sine følelser, eller værre endnu, lader sine ubevidste konflikter og motiver, som deltagerens adfærd påvirker ham med, få ukritisk indvirkning på den terapeutiske behandling.
Peter prøvede at være terapeut for de andre - Interessant!
Han savnede at male og være kreativ. Det lovede jeg ham mere af til næste gang.
Han fik snakket meget om dét at kontakte kvinder, og om det at kunne overkomme et
nederlag over for dem.
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Samtalen kom på et tidspunkt ind på kontaktannoncer, som en mulighed for at komme i kontakt med kvinder.
Det fik mig til at foreslå, at deltagerne som hjemmearbejde, hver skulle udforme en
kontaktannonce, hvor de kortest muligt (ord koste jo penge) beskriver sig selv.
På næste møde beskrive følelsen ved at skrive om sig selv .

Denne mødeaften var lidt speciel, fordi der ikke indgik kunstterapeutiske øvelser kun samtale.
Det er der heller ikke noget i vejen for, fordi jeg fra starten havde besluttet, at gruppen skulle være en kombination af en ordinær støttegruppe for mænd og en kunstterapeutisk gruppe.
Når deltagerne netop denne aften valgte at fylde tiden med samtale, var det fordi jeg
følte, at der på den måde var et behov for, uden terapeutiske øvelser, at uddybe kontakten til hinanden.
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MØDE 5.
Mødets stikord: Kropssignaler - Denne gruppe
Materialer: Stort stykke papir - Maling - Pensler - Svampe - Blandebakker - Tape. Køkkenrulle - Klude.

Planlagt forløb

FÆLLESMALERI
Mit formål med et fællesmaleri er at afprøve deltagernes grænser. Jeg sørger for at
papirets flade er så lille, at deltagerne næsten uundgåeligt vil male ind over hinandens motiver.
Derved vil der opstå personlige konflikter. En konflikt er en kamp mellem de ubevidste komplekser og de bevidste ønsker.
Også i kunstterapien er de billeder man udføre dybt personlige. Det er fordi de kommer fra underbevidstheden og er en del af én selv - de kommer fra SELVET.
Derfor føler man sig stærkt provokeret, hvis man får overmalet sit billede, og der vil
opstå indre modstridende følelser.
På den ene side føles det som et personligt angreb, og på den anden side har man
modstand mod at protestere - man vil undgå konflikter.
Så uanset på hvilken måde fællesmaleriet bliver udført, vil der altid opstå stærke følelser, når éns billede bliver overmalet, eller på anden måde kommer i forbindelse
med de øvrige deltagers maleri.
Nogle mennesker nyder at provokere, ved at overmale andres billeder.
Andre igen føler sig såret og trækker sig helt ud af processen og atter andre lader
tingene ske uden at protestere - tilpasser sig.
Reaktionerne er mangfoldige, og fordi et billede er så personligt, bliver det følelserne, og ikke logikken, der kommer til at styre hvordan man handler.
Denne øvelse vil give et godt grundlag for en yderligere undersøgelse, fx af det psykiske skjold man benytter sig af.
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FORLØB OG EVALUERING
Tre mødte op, nemlig Knud, Arne og Peter.
Jens manglede desværre.
Nu skal jeg altså ringe til ham for at spørge om årsagen!
Første del af aftenen gik med at snakke om det vi var kommet for, nemlig kvinder, og
baggrunden for at vi er som vi er.
Et emne der optog samtalen meget var kropsholdninger. Vi var enige om, at hvis
kroppen ikke udstrålede selvsikkerhed, selvtillid og humør, var det meget vanskeligt
at få kontakt med kvinder.

KROPSHOLDNINGER, ELLER KROPSSPROGET
Kropsholdninger, eller kropssproget, er signaler, der nonverbalt udsender meddelelser, der er uafhængig, af det man bevidst siger eller mener. Kroppen fortæller hvem
vi er, hvad vi her svært ved og om hvor vores ressourcer ligger.
Kropssproget kan man bevidst aflæse, hvis man er opmærksom. Fx vil en person, der
er tilfreds og hviler i sig selv, ikke sætte sig på den yderste kant af en stol. Han vil
heller ikke løfte en pegefinger eller rynke øjenbrynene for at understrege sine ord.
Alle tolker kroppens signaler, bevidst eller ubevidst. Er man bevidst om dem, er det
muligt at lære hvilke signaler, der virker efter de hensigter man har. Problemet er
bare, at man ikke kan virke ærligt på sine omgivelser, når det kroppen fortæller, ikke
svare til éns indre, eller stemmer overens med de forudsætninger, man har i sin krop.
Som i al andet terapi, er det nødvendigt at søge tilbage til barndommen for at finde
årsagen til de kropsholdninger, der ikke er hensigtsmæssige. Det er den viden, der
skal bruges som model til at ændre sit kropssprog.

Arne havde haft en dårlig dag, men var alligevel glad for at kunne komme. Her føler
han sig rolig og kan være naturlig. Han får mange ting frem og er ikke bange for at
komme ud med det der tynger ham. En væsentlig grund til at han virker så åben, ligger nok i de terapiforløb han har gennemgået, i de fem år der er forløbet siden han
blev alkoholfri.
Vi talte om problemet med at komme i kontakt med det andet køn. Selv tage initiativet, og turde vælge den man vil kontakte. Altså turde løbe risikoen for at lide nederlag ved at blive afvist.
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Arne havde i ugens løb haft en konfrontation med faderen, hvad jeg ellers havde frarådet ham. Han undskyldte sig med, at det var den eneste måde hvorpå han kunne få
noget at vide om sin barndom!
I øvrigt var han ved at skrive et brev til faderen. Men han erkendte samtidigt, at det
egentlige problem var moderen.
Jeg foreslog igen, at hans skrev et kompromisløst brev til sin mor - selvfølgelig uden
at aflevere det.
På min opfordring fra sidste møde med at skrive sin egen kontaktannonce, havde
Arne, som den eneste i gruppe, skrevet sin og taget den med. På eget initiativ læste
han den op for gruppen.
Han fortalte bagefter, at det at skrive så koncentreret om sin egen person, i sig selv
havde været en udfordring. Og da han læste den første gang, blev han meget overrasket over hvordan han så sig selv.
Inden vi gik i gang med at male, ønskede Arne at betro gruppen, at han syntes det var
et problem at han talte så meget. Han gjorde det for at få fuld opmærksomhed. Det er
et behov han har, og det er også årsagen til, at han efter fem år var begyndt at spille
og ikke mindst at synge igen. Der var han helt i centrum.
Knud var ret tavs under mødet, og jeg prøvede flere gange at spørge ham om årsagen
til at han holdt sig tilbage.
Jeg spurgte blandt andet om det var fordi Arne talte for meget? Men det var det ikke.
Knud var ret lukket, så jeg besluttede ikke at ville spørge mere, førend vi havde malet
færdig.
Peter kunne genkende meget af det Arne fremlagde. Men til forskel fra Arne er det
faderen, Peter har problemer med. Han havde aldrig følt sig accepteret af sin far, og
det føler han heller ikke han bliver i dag.
Selv om Peter ikke kunne få sig selv til at skrive brevet til faderen, opfordrede jeg
ham alligevel igen til at skrive brevet, men først når han følte sig klar til det. Han vil
gerne skrive, men har meget svært ved det.
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FÆLLESMALERIET.
Original størrelse: 100 x 75 cm.

Under hele malerprocessen var deltagerne utrolige hensynsfulde over for hinanden.
Kun Peter bredte sig rigeligt ud over malerfladen med grøn, okker og sorte streger.
Dog uden at berøre de to andres motiver.

Knud var den der først stoppede. Med små lette blå penselstrøg havde han malet et
lille motiv øverst i midten af billedet. Da han var færdig, satte han sig ned med en
kropsholdning der tydeligt fortalte, at der ikke var nogen der skulle bryde sig om at
male på eller ind i hans motiv.
Han sad og ventede på om der var nogen der turde male ind over hans område.
Selv om der var fri malerflade tilbage, var Arne den næste der stoppede. Yderst i
højre side malede han tre figurer i rene farver. Lige inden han stoppede, malede han
med rød, sort og gul ind til de andres områder.
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Til sidst stoppede også Peter. Ikke fordi han var færdig, men lige så meget fordi han
pludselig opdagede, at han var den eneste der malede.
Jeg konfronterede dem med den hensynsfulde væremåde de i malerprocessen havde
udvist over for hinanden. der var enighed om at årsagen, at ingen var interesseret i at
genere hinanden.
Dog havde Arne haft lyst til at male et stort sort kryds over hele billedet. men havde
ikke gjort det, fordi han mente, at denne destruktive tanke var et produkt af, at han
havde haft en dårlig dag!
Peter havde nydt at male, men undrede sig over at der ikke var nogen der protesterede, når han bredte sig så meget ud over fladen. Til forskel til de to andre er Peter mere fri, når han udtrykker sig kreativt. En af årsagerne kunne være, at han som skolelærer har arbejdet meget med faget formning. Selv om jeg spurgte til Peter var der i
dette tilfælde intet konkret ud af samtalen.
Knud var lidt sur, fordi Arne havde malet ind på hans område af billedet. Som Knud
bemærkede: ”Det er lidt underligt at han skal male ind på mit motiv - der er jo plads
nok uden om. Men det er da også lige meget, det er jo bare billig farve og papir”!
Knud har altså to meninger om sin del af billedet. På den ene side var han fornærmet
over, at Arne var kommet ind på hans område, og på den anden side slår han det hen
med, at det kun er maling og papir. Da jeg spurgte ud om netop den forskel i hans
holdning, kunne Knud godt genkende den side af ham selv. Når han bliver fornærmet
og føler sig støt, har han tilbøjelighed til at gemme fornærmelsen væk, ved at bagatellisere den. Han var enig med mig i, at det var en side af ham selv, som han kunne
gøre noget ved. Dermed kan han også undgå den ophobning af bitterhed, som gør at
han får en alt for skeptisk holdning til tilværelsen og sine medmennesker.
Som sædvanlig fungerede øvelsen med fællesmaleriet ret godt. Uanset hvad der sker,
kan deltagernes reaktioner, eller mangel på samme, bruges terapeutisk.
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GRUPPEN
Gruppen er nu langt over halvvejs gennem kursusforløbet, og jeg må indrømme at
jeg usikker med hensyn til kursets videre forløb og dets afslutning. Holder mine målsætning? Kan jeg tilrettelægge de resterende møder hen imod en afslutning der bevirker, at deltagerne bliver bevidste om deres muligheder for at starte deres individuationsproces?
Mit problem er, at gruppen er så lille og at deltagerne er så forskellige.
Gruppen befinder sig på grænsen mellem individuel terapi og gruppeterapi - hverken
det ene eller det andet.

I en gruppe på mindst fem deltagere ville der, trods individuelle forskelle, være en
anden dynamik, hvor jeg kunne undervise på et mere generelt niveau og overlade
deltagerne til at støtte hinanden noget mere - udnytte gruppeenergien.
Med kun tre deltagere er det individuel terapi. Det medføre det forhold, at jeg skal
være meget forsigtig med ikke at favorisere den enkelte - samtidig med at jeg netop
skal tage mig af den enkelte.
Dermed begrænses mine muligheder, for at yde en optimal terapeutisk indsats i de
situationer, hvor der er behov for at koncentrere sig om én af deltagerne.
Fordelen er, at vi lære hinanden utrolig godt at kende, hvilket giver deltagerne større
mulighed for at turde åbne sig.
Det her da også været nævnt adskillige gange, at de, i andre sammenhænge, ikke har
haft mulighed for at udtale sig så frit som i denne gruppe.

Trods mine forbehold, ser jeg optimistisk på kursets videre forløb og afslutning. Jeg
er overbevist om at deltagerne, uanset om de syntes kurset har været godt eller ej,
allerede nu har opnået en større indsigt i sig selv. En indsigt de ikke havde før.

Det jeg vil gøre nu, er at planlægge en afslutning, der føles rigtig ud fra den oprindelige målsætning. Nemlig at deltagerne bliver bevidste om deres mulighed for at starte
individuationsprocessen.
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MØDE 6.
Mødets stikord: Det psykiske skjold - Formél konflikt - Kompleks - Konflikt Terapeutens rolle.
Materialer: Ler - Skæretråd

PLANLAGT FORLØB + STATUS PÅ GRUPPEN
For at blive bevidst om det, skal hver enkelt deltager udforme det skjold i ler - det
skjold, han bruger som selvforsvar.
Derefter fortælles hvordan skjoldet føles og hvad det gør.
Er skjoldet en hindring i forbindelsen mellem følelserne og bevidstheden?
ALLE MENNESKER HAR ET SKJOLD
Alle mennesker har et skjold af forskellig tykkelse til forskellige situationer.
Men det vigtige er, at være bevidst om hvordan skjoldet ser ud - om det er for stærkt
eller for svagt.
Er det for stærkt og uigennemtrængeligt, har man ikke mulighed for selv at komme
ud over det, ligesom andre heller ikke har mulighed for at komme ind og lære vedkommende at kende. Det er lukket og virker afvisende. Alle holdes på afstand - også
en eventuel partner. Det bevirker også, at de følelser man har over for sine nærmeste
ikke kommer til udtryk.
Et stærkt skjold er ofte en overlevelsesfunktion fra barndommen. En forsvarsmekanisme, der hele livet bruges til at afvise følelsesmæssige engagementer, og som derfor låser personen fast, selv om der er et stærkt ønske om at være mere åben.
Fx kan man deltage i kunstterapi, men undlade at engagere sig personligt i øvelserne.
Der er en kraftig modstand mod at blotte sine inderste følelser, men alligevel ønsker
man at være med.
I dette korte kursus er jeg ikke i stand til at skabe åbninger i et stærkt skjold. Kun at
gøre opmærksom på at det er der, og opfordre deltageren til at arbejde med sig selv,
for at blive bevidst om dets eksistens og udformning.
Et skjold der er for åbent er også problematisk, idet alle så ville kunne træde ind og
styre ens liv. Man udtrykker ikke sine behov og ønsker, fordi man hele tiden skal
tage hensyn til hvad andre mener - eller hvad man tror at andre mener.

69

Andre vil træde ind i ens liv og forme det efter deres forgodtbefindende. Det bliver
dermed svært eller helt umuligt, at sige nej til noget man egentligt ikke ønsker at vær
med til. En person med et for svagt skjold har problemer med at finde sit ståsted, og
overlader det derfor til andre at finde sin sociale status - sin platform i fx parforholdet, på arbejdspladsen, i familien osv.
Har man et for svagt skjold overlader man sit ansvar til andre.
Har deltageren et for svagt eller for stærkt skjold, kan denne øvelse være medvirkende til at gøre disse yderpunkter synlige, og dermed give deltageren mulighed for at
forholde sig til sin måde at være på, og dermed også en mulighed for at ændre sit
skjold. En modstand mod at åbne sig er vigtig og fuld berettiget. Denne modstand må
ikke modarbejdes ved hjælp af overtalelse eller andre former for forsøg på at overvinde modstanden.
Modstanden skal tages alvorligt fordi jo mere svag man føler sig, jo større er modstanden mod at åbne op for skjoldet.
Modstanden skal støttes og beskyttes indtil deltageren selv lader det fortrængte komme frem. Han skal så at sige tage skridtet ud i det tomme rum - et rum hvor der ingen
beskyttelse er mere.
Et skjold der er for åbent er også problematisk, idet alle så ville kunne træde ind og
styre ens liv. Man udtrykker ikke sine behov og ønsker, fordi man hele tiden skal
tage hensyn til hvad andre mener - eller hvad man tror at andre mener.
Andre vil træde ind i ens liv og forme det efter deres forgodtbefindende. Det bliver
dermed svært eller helt umuligt, at sige nej til noget man egentligt ikke ønsker at
være med til.
En person med et for svagt skjold har problemer med at finde sit ståsted, og overlader
det derfor til andre at finde sin sociale status - sin platform i fx parforholdet, på arbejdspladsen, i familien osv.
Har man et for svagt skjold overlader man sit ansvar til andre.

Har deltageren et for svagt eller for stærkt skjold, kan denne øvelse være medvirkende til at gøre disse yderpunkter synlige, og dermed give deltageren mulighed for at
forholde sig til sin måde at være på, og dermed også en mulighed for at ændre sit
skjold.
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FORLØB OG EVALUERING
Der mødet kun to op, nemlig Knud og Arne.
Derfor valgte jeg ikke at starte med kunstterapeutiske øvelser, men at lade deltagerne
fortælle om eventuelle hændelser der var sket i ugens løb - og så tage de ting op der
måtte komme frem under samtalen.

Hvorfor ringer jeg ikke til Jens?
I løbet af ugen har jeg ellers flere gange sagt til mig selv, at nu skal jeg ringe for at
spørge om årsagen til, at han ikke længere kommer. Selv om jeg har følelsen af at
han har problemer, er der alligevel noget der holder mig tilbage fra at kontakte ham.
Er jeg bange for en eventuel kritisk konfrontation, fordi han måske mener at kurset er
dårligt?
Eller er jeg sur og skuffet fordi han bare bliver væk uden at kontakte mig?
Eller er jeg fornærmet og vil ikke bede nogen om noget. - ”Vil han ikke deltage, er
det da også lige meget”.
Kan jeg genkende de holdninger fra andre situationer hvor jeg ikke handler, men
venter på at tingene skal ske af sig selv? Jo - der er mange situationer.
De tilfælde jeg husker tydeligst og som har haft de største konsekvenser, er dem jeg
kender fra tiden før skilsmissen i mine to ægte skaber. Da ægteskabet var kommet så
langt at forholdet kun kunne afsluttes, forholdt jeg mig passivt og ventede til min
partner tog initiativet og dermed ansvaret. Bagefter kunne jeg så bilde mig selv og
andre ind, at jeg var den forsmået part. Også selv om mit mål i grunden var at komme
ud af forholdet. Det var jo det jeg ubevidst ville opnå, men uden at ta’ min del af ansvaret.
På hvilket tidspunkt i min barndom har jeg besluttet ikke at ville eller kunne ta’ ansvaret for mig selv?
En kombination af en dominerende storebror, ikke støttende forældre og nedgørelse i
folkeskolen, var medvirkende til at jeg omkring 8 års alderen, i min hjælpeløshed for
at overleve, lukkede af for omverdenen og gik ind i mig selv - i min egen verden.
Først efter ca.35 år begyndte jeg langsomt at blive bevidst om at jeg selv havde ansvaret for mit liv og begyndte dermed helt forfra - men nu på egne betingelser.
Efter så mange år er det ikke en ændring der sker fra den ene dag til den anden. Også
i dag og formodentlig langt ud i fremtiden, skal jeg hele tiden være opmærksom på,
at alle de ting der berøre mig, skal jeg også ta’ min del af ansvaret for.
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Er det fordi jeg ikke vil tager ansvaret, at jeg ikke ringer til Jens?
Selv om baggrunden for at jeg ikke ringer, er de forhold jeg her har omtalt, behøver
jeg ikke at ringe.
Det behøver jeg ikke, fordi jeg nu, ved at være bevidst om baggrunden, er i stand til
at vælge ud fra en følelse og en intuition, der ikke er styret af det ubevidste.
Jeg har besluttet ikke at ringe til Jens.
EN FORMEL KONFLIKT
Der blev snakket meget igennem. Men det interessante var, at Knud efterhånden lagde afstand til Arne.
Endda meget demonstrativt, ved at vende ryggen til ham. Knud vendte sig kun mod
Arne, når det absolut ikke kunne undgås. Når Arne talte var Knud meget tavs, og kun
de gange hvor jeg bevidst andraget Knud i samtalen, livede han op og sagde kort sin
mening - dog kun henvendt til mig.
Der var et klart modsætningsforhold til Arne.
Inden jeg nåede at spørge Knud om sin negative holdning, var der en meningsudveksling i gang ud fra en bagatel af en misforståelse. Det var som om at Knud ventede på den mindste lejlighed til at komme i formel konflikt med Arne.

En formel konflikt er en uoverensstemmelse mellem personer i en gruppe på grund af
en uafklaret rolle og kompetencefordeling.
I dette tilfælde håndterede jeg situationen, da de ligefrem var ved at komme op at
skændes, ved at prøve at glatte ud og forklare hvad de hver i sær mente.
Jeg forsøgte altså at rette de misforståelser jeg kunne høre de havde over for hinanden.
Nu bagefter kan jeg godt se at det ikke var misforståelser, der var den egentlige årsag
til at Knud tog afstand til Arne. Knud søgte bevidst noget der kunne misforstås, for at
kunne give udtryk for sin uvilje mod Arne.
Forklaringen på hvorfor Knud er så aggressiv mod Arne foreligger ikke umiddelbart.
Min vurdering på nuværende tidspunkt er, at Knud føler sig mindreværdig over for
Arne og derfor har voldsomt meget i mod, at Arne fylder så meget i gruppen som han
gør.
Som jeg ser det, har Knud et mindreværdskompleks over for Arne.
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ET KOMPLEKS
Et kompleks er følelsesladede tanker og forestillinger fra barndommen, som er blevet
fortrængt til det ubevidste og som senere i livet giver adfærdsforstyrrelser, fx i form
af mindreværdsfølelse og aggression.
Meget af det SKYGGEN indeholder er komplekser der stammer fra barnets tidligere
liv, hvor dets spontanitet er blevet undertrykt af de voksne - almindeligvis forældrene.
I det voksne liv kan en reaktion på denne undertrykkelse være, at man bliver ude af
stand til håndtere sine følelser omkring forsvar og angreb på en afbalanceret måde.
Enten fornægter man krænkelsen eller overreagere kraftigt på den.
Når man således lægger bånd på sig selv, vil SKYGGEN komme med en overreaktion i form af ubeherskede og urealistiske udfald.
En sand relation mellem mennesker forudsætter at man er åben, fordomsfri, tillidsfuld, nærværende, lyttende, iagttagende og givende.
Men dette er umuligt for et menneske der har store mindreværdsfølelser, og som derfor ikke er i stand til at manifestere sig på en afbalanceret måde.
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EFTERRATIONALISERING:
Min måde at håndtere en konflikt på, som den mellem Arne og Knud, ved at være
mægler, det vil sige forsøge at glatte ud og undgå konfrontation, er en måde jeg genkender fra tidligere, hvor jeg over for mine brødre (jeg er næst ældste af fire), og familien i øvrigt, gjorde det samme.
Som terapeut og i almindelighed kan jeg se at den metode ikke er rigtig.
Jeg mener min holdning er forkert, fordi jeg hverken tager stilling eller blander mig
uden om. Derfor bliver jeg af de to parter betragtet som holdningsløs og ikke værd at
beskæftige sig med.

Det jeg har erfaret af denne episode er, at en konflikt skal ha’ mulighed for at udvikle
sig - og hvis den ikke går over i håndgribeligheder, lade den køre så længe den er
konstruktiv.
Kan konflikten ikke afsluttes, fordi der kun er banaliteter tilbage eller fordi den er
ovre i det absurde, vil jeg på det tidspunkt gå ind som terapeut og søge at få de dybere årsager frem.
Det kan jeg gøre ved at konfrontere de stridende parter ud fra den måde de verbalt og
kropsligt har udtrykt sig på. Spørge ind på personerne for at få de SKYGGESIDER
frem, der måske er de egentlige årsager til konflikten.
Erkender parterne at det er deres egne SKYGGER de projektere over på modparten,
vil konfliktens grundlæggende årsag være belyst. Der vil så være en forståelse for at
modparten reagere som han gør.
Forståelse er tilgivelse, og på den måde kan konflikten, i de fleste tilfælde, løses uden
at der bæres nag.
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STATUS PÅ GRUPPEN:
”Skulle det her være en behagelig mandeklub, hvor vi efter tur betror os til hinanden
og hvor vi lytter høfligt indtil det bliver vores tur osv.?
Eller skulle jeg have arbejde mere terapeutisk, med risiko for at overskride de individuelle grænser der er i gruppen”?
Spørgsmålene stillede jeg til gruppen fordi vi nu snart er gennem forløbet, og fordi vi
er kommet til et punkt, hvor jeg kan høre at dialogen mellem deltagerne er begyndt at
gentage sig selv - der sker ingen udvikling.
Jeg ville imødegå den skepsis der naturligt opstår, når en gruppe næsten er gået i stå i
sin udvikling. Jeg ville ha’ accept og velvilje fra gruppen til at gennemføre de kunstterapeutiske øvelser. Opnå bekræftelse på at deltagerne, selv om nogle af øvelserne
ikke umiddelbart siger dem noget, alligevel gennemføre dem positivt.
Jeg fortalte at det er individuelt hvad der netop berøre den enkelte - så derfor er det
min opgave, ved hjælp af kunstterapi, at få gruppen til at bevæge sig ud over, hvad de
normalt regner for at være metoden til at komme videre i deres selvudvikling.
Gruppen accepterede og ønskede at jeg udfordre deltagerne med de terapeutiske
øvelser, jeg vil gennemføre.
Dermed har jeg opnået at få min rolle som terapeut fastlagt - en rolle som jeg naturligvis skal leve op til.

TERAPEUTENS ROLLE
En terapeuts rolle over for en klient, eller som i dette tilfælde en gruppe, afhænger af
hvor terapeuten befinder sig i sin egen selvudvikling.
Terapeuten vil således (kun kunne) påvirke gruppen ud fra sit eget udviklingstrin.
Står terapeuten over for en enkelt person - en klient, behøver han i sin udvikling kun
at være et skridt foran klienten, for at kunne hjælpe denne videre i processen.
I en gruppe er deltagerne måske på forskellige niveauer i deres selvudvikling, og
under terapiforløbet vil nogle udvikle sig hurtigere end andre.
Derfor er det vigtigt at terapeuten, på et højre plan end deltageren, er afklaret i sin
individuationsproces.
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ØVELSE:
Opgaven med at udføre sit skjold i ler, blev introduceret.

Arne skjold bestod af en ring af rullet ler. Inde i ringen lå der et væsen der lignede et
foster under en kappe.
Arne fortalte at det var ham selv, der lå under kappen - ringen var hans skjold.
Jeg spurgte om det var rigtigt, at jeg opfattede mellemrummet mellem ringen og ham
selv i midten, som et udtryk han ønskede at omverden skulle have af ham. Nemlig at
han udadtil gerne ville virke åben, men når det kom til fortrolighed - noget der betød
noget - så var der lukket. Jeg spurgte om han kunne genkende den situation, hvor han
over for kvinder snakkede sig uden om fortrolighed.
Han bekræftede over for mig, at sådan forholdt det sig nok.
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Knuds skjold bestod af to skjolde.
Der ene skjold repræsenterede den hårde afvisning og det andet skjold er et der kunne gennembrydes.
Det bemærkelsesværdigt at skjoldene lignede hinanden. Der var kun den forskel, at i
det skjold er ikke kunne gennembrydes var der et lille hul.
Knud fortalte at det skjold med hul i, var det stærke afvisende skjold. Hullet var til at
kigge igennem så han kunne se hvad det var for en ”filejs”, der var på den anden
side.
Det har hele tiden fremgået at Knud har et meget kraftigt og stærkt skjold, og når jeg
prøver dets styrke ved at spørge ind, er det med den bevidsthed om at jo stærkere et
skjold er, jo svagere person er der inde bag ved.
Et stærkt skjold er en nødvendighed for at overleve, og skal ikke brydes. Ved at spørge ind forsøgte jeg på at gøre Knud bevidst om, hvordan hans skjold så ud og hvordan det virker.
Især over for Knud vil en ændring af skjoldet være et arbejde der kræver meget lang
tid at ændre - hvis det i det hele taget skal ændres!
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MØDE 7.
Mødets stikord: Livsroller - Myter - Arketyper - Heltens rejse - Død og genfødsel –
Livskriser - AlkymiMaterialer: A4 papir – Blyanter - Fotos af tilfældige personer

PLANLAGT FORLØB
Gennemgå konfliktsituationen fra sidste møde
1. Øvelse: Fordeling af roller.
2. Øvelse: Personer beskrives. At arbejde kreativt
FORLØB OG EVALUERING

Konfliktsituationen fra sidste møde.
Alle tre - som vi nu er - mødte op: Knud, Arne og Peter.
Efter at deltagerne havde fundet sig til rette, og vi havde snakket om hvad der var
sket i den forløbene uge, fandt jeg anledning til at konfrontere Arne og Knud med
den uoverensstemmelse, der opstod mellem dem ved sidste møde.
Jeg ville undersøge og fremlægge hvordan deres reaktionsmønstre og deres skjold
virkede netop i den situation. Jeg præciserede at det ikke var diskussionens emne der
var interessant, men derimod deres personlige reaktioner under hændelsen.

Jeg spurgte først Knud, om det var en del af hans skjold han viste, når han vendte
ryggen til den han ikke kunne lide.
Først ville Knud ikke indrømme, at der overhovedet havde været en konflikt. Men
ved at spørge ham mere direkte erkendte han, at selv om han ikke kunne lide Arne,
ville han da ikke skabe en konflikt, så det blev umuligt at møde ham igen.
Der var altså en konflikt.
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Knud er en person, der har meget svært ved at tale direkte om sine problemer. Hans
skjold, som er utrolig tykt og stærkt viser han ved at vende ryggen til problemet, for
derved at undgå konfrontationen. ”Hvorfor skulle jeg det”, siger han. Hver gang jeg
spørger ind på det han siger, bruger han den metode at snakke uden om. De spørgsmål som jeg direkte rettes til ham, overføre han hele tiden til handlinger som han har
set andre gøre.
Jeg er normalt meget forsigtig når jeg spørger ind på deltagerne, men i dette tilfælde
prøvede jeg vedholdende at gå bag hans skjold. Jeg forsøgte også, at få ham til at
forholde sig til en anderledes måde at tænke og handle på.
Men da jeg mærkede at modstanden var for stor, stoppede jeg.
1. ØVELSE:
Med en streg deles et A4-papir på langs. Øverst i hver sin kolonne skrives to overskrifter.:
ROLLEN I MIT LIV - ROLLEN SOM JEG ØNSKER MIG
Deltagerne starter med at skrive fire roller som de har nu, og i den modsatte kolonne
fire roller som de ønsker sig.
•

der skrives tre mere i hver sin kolonne

•

- og to mere.

•

- og til sidst en mere også i hver sin kolonne

Der er nu ti roller i hver kolonne.
Derefter vil jeg fortæller at de skal slette fire roller på hver side - derefter slettes tre
mere og til slut to mere
Der står nu kun én rolle tilbage på hver side af papiret.
Derefter til deltagerne:

”Mærk de følelser du har ved at slette rollerne. Sammenlign de to roller der er tilbage
i hver sin kolonne.
Er de ens eller er de meget forskellige?
Gør op med dig selv, om den rolle du ønskede at være, er den rolle du
skal koncentrere dig om i fremtiden.
Husk på, at det du her udføre var et hurtigt og dermed intuitivt valg. Måske er det den
rolle du i grunden ønsker dig, tilstede i livet”?
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2. ØVELSE:
Deltagerne vælger et billede af en tilfældig person - kvinde eller mand.
Hver deltager skriver en historie ud fra sin opfattelse af personen på billedet.
Medens billedet holdes op så alle kan se det, læses historien op for gruppen.
Efter hver historie spørger gruppen ind til personen på billedet. Spørgsmålene kunne
fx dreje sig om, hvor vedkommende skal hen på ferie eller om familien. Altså ganske
almindelige spørgsmål, som til en ven eller en nabo.
Øvelsens formål er. at den der læser sin historie bliver bevidst om sig selv og sin
måde at være på. Netop ved at se sig selv i en anden person, undgår man at bruge sin
maske til at fremhæve eller nedgøre sig selv med. Man ser sig selv udefra, og får
dermed mulighed for at blive mere bevidst om, hvorvidt det man ser er godt nok,
eller skal ændres.
1. øvelse, hvor deltagerne skulle skrive ti emner, om. de roller de har nu og de roller
de ønsker, var bedre end jeg havde forventet.
Deltagerne opnåede en erkendelse af hvor de stod netop nu.
Det vanskeligste ved denne øvelse er ikke at finde og skrive sine roller ned - det er
når de skal slettes en efter en.
Det giver stof til eftertanke, når man bagefter ser hvordan man prioriterede.
ROLLER I MIT LIV

ROLLER JEG ØNSKER

Arbejdsløs

Arbejde

Indadvendt

Udadvendt

Fattig

Rig

Kontorassistent

Selvstændig

Enlig

Parforhold

osv.

osv.

Peter var forundret over at opdage, at hans aktuelle rolle og den han ønskede var
identiske - nemlig musik. Måske var det egentligt den retning han, bevidst eller ubevidste, arbejdede hen i mod.
Jeg spurgte om ønsket var så stærkt, at han ville sige sin stilling op som lærer. Til
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hans og min overraskelse viste det sig at han allerede havde sagt sin stilling op, men
af helt andre grunde. Han var meget træt af at være lærer - det førte ikke til noget!
I det skift Peter er i gang med nu, vil han spørge sig selv, om han i grunden ubevidst
arbejder hen i mod at blive musiker.
Arne havde rollen som far, som sin førsteprioritet. Han ønskede at være en bedre
far for sin datter. Men da han fortalte om øvelsen var det ikke rollen som far, men
derimod sit fravalg af sin rolle som musiker der interesserede ham mest.
Det undrede mig, at han overhovedet ikke nævnte sin førsteprioritet. Og da jeg spurgte efter faderrollen, som han havde prioriteret højest, var der ingen af hans reaktioner
der gjorde den berettiget til førstepladsen.
Derimod var det musikken der var i centrum. Han fortalte om hvordan den udviklede
ham, men også at det arbejde han havde, begrænsede hans musikalske udfoldelse.
Hvilket han i øvrigt syntes var godt!
Han søgte altså at begrænse det han helst ville, nemlig at spille og komponere musik.
Knud var også lidt overrasket over sin førsteprioritet. Hans rolle nu er ensomhed, og
den rolle han ønsker er, at finde en sød og trofast kæreste.

Han undre sig over, at han netop satte den rolle øverst, idet han forventede at mange
af de andre roller han havde noteret ned, egentligt var vigtigere.
Knud er blevet bevidst om, at lige nu var hans højeste ønske at finde en sød og trofast
kæreste.

2. øvelse startede med at deltagerne valgte et tilfældigt fotokopi jeg havde lagt frem
af 10 unavngivet portrætter af tilfældige personer.
Opgaven var at beskrive personen på billedet med hensyn til arbejde, familieforhold,
indstilling til tilværelsen, boligforhold osv.
Deltagerne var lidt overrasket over at fremlæggelsen skulle være i jeg-form.
Deltagerne fremlagde deres personer og gruppen spurgte ind.
Jeg observerede kropssprog og talemåde ved den der blev udspurgt. Samtidig med
jeg også var opmærksom på deltagernes spørgsmål.
Arne var den første der lagde ud. Han fortalte lidt humoristisk om personen og fremlagde vedkommende som en der havde et mål med tilværelsen, men som samtidig var
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meget flegmatisk og lidt ligeglad med sin familie.
Peter spurgte ind uden at engagere sig, men også på en humoristisk måde. Han søgte
forældrenes rolle i personen.
Knud skulle jeg nøde til at spørge og da han endelig spurgte, var det med spørgsmål
omkring personens forhold til konen og om utroskab.
Peter var den næste. Han berettede om en direktørtype. Det jeg bemærkede, var hans
veltalenhed og snakken uden om.
Peter levede sig utroligt meget ind i rollen. Jeg kunne næsten ikke se forskel på Peter
og personen på billedet.
De gange deltagerne kunne komme ind, var spørgsmålene i samme stil som dem Arne fik.
Jeg skulle igen nøde Knud til at deltage. Han havde svært ved at spørge ind til en
imaginær person: ”Det betød jo ikke noget alligevel”!
Til sidst var det Knud der læste sin beskrivelse op. En ganske kort beskrivelse.
Ved at spørge ind til Knud var det tydeligt at han følte sin under pres. Han vippede
kraftigt med foden og sad meget anspændt i stolen.
Arne og Peter var ikke meget for at spørge ind, og jeg blev flere gange nød til at opfordre dem til at deltage.
Grunden skal ses i Knuds afvisende kropssprog, som tydeligt fortalte, at hvis man
kommer for tæt på, så vanker der et verbalt modspil.
Da øvelsen var gennemført resumerede jeg ud fra mine iagttagelser.
Jeg gjorde opmærksom på, at det de havde skrevet og fortalt om personen på billedet
kom fra dem selv. Det var enten fordomme eller ønsker de selv havde.
Jeg spurgte Arne om han delte min opfattelse af hans beskrevet person, som en type
der ikke tog familien særlig alvorligt, og som havde arbejdet som sit vigtigste mål?
Om han kunne genkende sig selv i den person han havde beskrevet?
I relation til sin prioritering i den forrige øvelse, hvor han satte familien højst, men
kun talte om sig selv og sin musik - er sandheden måske, at det er den musikalske
karriere der i grunden er vigtigst. At han prioriterede sig selv højere end han troede?
Det ville han tænke over.
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Jeg spurgte Peter om han talte på samme måde ved lære møder eller i andre forsamlinger. Jeg kunne nemlig godt forestille mig, at det var den måde han var på i en
gruppe eller under et møde.
Men han benægtede, og påpegede at han netop var ret tavs under møder - nærmest
selvudslettende.
Jeg prøvede en anden indfaldsvinkel og spurgte om det var hans måde at være på
over for de kvinder han havde kendt.
Om han samtalte overfladisk med sin partner, for at undgå den fortrolighed og nærhed, som er forudsætningen for et harmonisk forhold.

Det kunne han efter lidt betænkningstid godt genkende.
Knud forsvarede sig bag en mur af bortforklaringer, som ikke vedrørte ham selv. Jeg
skulle virkelig være vågen for at fastholde mine spørgsmål.
Det jeg spurgte om var, om han kunne forstå, at det han havde skrevet og sagt om
personen på sit billede, var fordomme og ønsker han selv havde.
Han kunne eller ville ikke se, at der måske var en sammenhæng. Også spørgsmålet
om, at kunne betro sine følelser over for den man holder af, var han helt fremmed.
Jeg tror at Knud har glemt hvad fortrolighed er!!
På nuværende tidspunkt, og med hensyn til de få timer der er tilbage, må jeg konstatere, at Knud stadig har stor modstand mod at vær åben og fordomsfri over for sine
følelser.
Når han også samtidig har vist modstand mod at deltage i øvelserne, undre det mig,
at han stadig deltager i gruppen.
I terapi er det ikke usædvanlig, at enkelte deltagere har meget stor modstand mod at
påbegynde individuationsprocessen.
En proces hvor deltageren, uden at vide hvad der kommer i stedet, er nød til at forkaste sit nuværende psykiske livsgrundlag.
For deltageren er situationen ofte ny og ukendt, og føles derfor farlig.
Men processen er ingenlunde ny og ukendt og har altid, gennem hele menneskets
historie, været beskrevet og fortalt, som oftest under begrebet ”MYTER”.
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MYTER
I følge ”PSYKOLOGISK PÆDAGOGISK ORDBOG” er en myte:
”En stærk symbols fremstilling eller fortælling, om en overnaturlig eller særlig begivenhed for en kultur.
Myten fortælles til stadighed og nydes for dens visdom, filosofi, inspiration eller anvendelighed”
Det antages almindeligvis, at myter er et produkt af menneskets intellekt og forestillingsevne. Men vores egne forestillinger er radikalt anderledes. Ud over vores personlige oplevelser inden for dette område, er påvirkningen fra psykoanalytikeren
C.G.Jung overordentlig stor.
Denne tænkers arbejde har bevirket en begrebs- og forestillingsmæssig revolution,
hvad angår forståelsen at mytologi. I følge Jung er myter ikke fiktive, og således vilkårlige produkter af det individuelle menneskes fantasi.
Myter opstår i menneskets kollektive ubevidste og er ”ARKETYPISKE”.
Arketyper er nedarvede grundtyper af fællesmenneskelige karakter i det ubevidste
sjæleliv.
Arketyper udtrykker sig gennem den individuelle psyke og de dybere underbevidste
processer. De opstår ikke i bevidstheden, men repræsentere hele menneskehedens
fælles kulturarv op gennem tiderne.
I mytologien har de grundlæggende arketypiske temaer en form for universel udbredelse. En stærk universel arketype er fx den store modergudinde. I den kristne kultur
”JOMFRU MARIA”.
Paradiset og helvedet er også universelle - dog med varianter i forhold til omgivelserne.
En forsker, Joseph Cambell har analyseret myter fra hele verden, og kan se en universel arketypisk formel, som han kalder ”MONOMYTEN”.

Monomyter er historien om helten som forlader sin hjemstavn, og efter fantastiske
eventyr, vender tilbage som et guddommeligt væsen.
De tre stadier af heltens rejse, er netop dem der også er karakteristisk for et menneske
i en psykisk udvikling - nemlig adskillelsen fra omverden, kontakten med det ubevidste og til sidst tilbagevenden med følelsen af, at være et nyt og bedre menneske.
Heltens rejse:
”En helt vover sig væk fra dagligdagens verden og ind i et område med forunderlige
fænomener.
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Helten møder fabelagtige modstand (dragen) og vinder til sidst den afgørende sejer.
Fra det mystiske eventyr vender helten tilbage med kraft og styrke til at gøre velgerninger over for sine medmennesker”.
Monomyten om heltens rejse kan overføres til den indre psykiske rejse, man foretager sig under en dyb indre krise.
Ligesom forvandlingskrisen er af universel betydning - ligeså er myten det.
En typisk myte om den heroiske rejse begynder, når hovedpersonens almindelige liv
pludselig bliver afbrudt af elementer af magisk art, som tilhøre en anden virkelighed.

Psykologisk set er det noget der dukker op fra det dybe ubevidste.
Hvis helten acceptere udfordringen, går han i gang med det eventyrlige vovestykke.
Efter rejsen vender han hjem som et guddommeligt væsen. Som helbreder og leder en spirituel leder.
Et kendt eksempel er ”ODYSSEUS REJSE”.
Den der har gennemført rejsen, opnår en bedre balance i sin psyke mellem sine maskuline og feminine sider.
Man bliver tolerant
Man bliver bedre til at hjælpe andre
Man får selvrespekt
Man forstår at nyde livet
Lykkedes processen af den ene eller anden grund ikke, bevare man i bedste fald de
gamle problemer og begrænsninger.
I værste tilfælde bliver man nede i det underbevidste, og kan ikke fungere i det almindelige liv.

En typisk årsag til at det ikke lykkedes, er når processen stoppes af psykologer eller
terapeuter, som ikke forstår at processen er en udvikling, og ikke en sygdom.
Psykologien i den vestlige verden mangler ofte forståelse for myternes betydning.
Det kan medføre tragedier for klienter der er i krise. Tragedier som kunne være undgået, hvis psykologien havde opfattet myten som det den er - nemlig en psykisk udvikling gennem en krise, og ikke en sygdom der skal stoppes med farmaci.

86

Et tema der også går igen i den psykiske rejse, er mødet med døden, og derefter genfødslen.
Inden for den kristne religion - Jesus død og genopstandelse.
Ofte dør helten ved at blive ædt - opslugt for derefter, mirakuløst at komme fri igen Jonas og hvalen.
Helten stiger ned i dødens rige, og efter at ha’ overvundet forhindringer, han ikke
kunne ane eksistensen af, vender tilbage og er genfødt med specielle kræfter.
Heltens rejse - død og genfødsel - dukker regelmæssigt op i vores morderne kultur.
Det sker når mennesker gennemgår en dyb krise.
For disse mennesker, og deres hjælpere, er en viden om myterne og deres betydning
vigtig for at den indre psykiske rejse kan gennemføres, og for at man kan komme
tilbage som et mere helt og afbalanceret menneske.
Selv dagligdagens små kriser, som det at blive afvist, skuffet og svigtet, indeholder et
moment af selvudvikling i sig. Vi reagere arketypisk, altså universelt, og gennemgår
hver gang en psykisk udvikling.
Mere betydningsfuldt er livskriserne som de fleste har oplevet, eller helt sikkert vil
komme til at opleve.

Med udgangspunkt i ALKYMIEN, har forfatteren Johannes Fabricius, fremstillet en
kurve (se næste side), der viser kriser og højdepunkter i et livsforløb.
Bølgedalene er perioder med depressiv stemningsleje. Medens bølgetoppene er perioder der er behersket af optimisme og virkelyst - en følelse af genfødsel.
Gennem kendskabet til myternes baggrund og betydning bliver man bevidst om, at et
kriseforløb i sidste ende også er en udvikling. Selv når det på et tidspunkt ser aller
sortest ud, ved man derfor inderst inden, at der er håb og lys forude.
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I bogen ”ALCHEMY” - The Medieval Alchemists and their Royal Art”, har Johannes Fabricius tolket det alkymistiske værk som forudsiger kriser og højdepunkter i et
menneskeliv.
Bølgedalene er perioder med et depressivt stemningsleje, medens bølgetoppene er
perioder behersket af optimisme, virkelyst og en følelse af ”genfødsel”.

Et eksempel hvor historien om myter, arketyper og individuation er direkte sammenfaldende, er i ”ALKYMIEN”.
I vor kultur kender vi bedst alkymien fra middelalderen og renæssancen, hvor den
havde sin blomstringstid.

Det er nok den almindeligste opfattelse, at alkymi er en fysisk proces, hvor alkymisterne var naive foregangsmænd for dette århundreds kemi.
Forsøg på at fremstille guld, er det arbejde alkymien er mest kendt for.
Psykoanalytikeren C.G.Jung har beskrevet og forsket i den tætte forbindelse der er
mellem alkymi og selvudvikling.
Om alkymisterne der sammenholdt, at det indre og det ydre arbejde med individuationsprocessen, var lige vigtigt.
Den indre psykiske og den ydre fysiske verden hænger nøje sammen, og skal følges
ad for at give et harmonisk resultat - em afbalanceret personlighed.
Et menneske der starter sin individuationsproces, arbejder altså indad. Men har, ligesom alkymisterne, også brug for at mærke processen fysisk. Kunne mærke kroppens
reaktioner, for at finde vej ind i rejsen til det ukendte, og for at finde tilbage igen.
”OPUS MAGNA”, det store arbejde.
Det er vigtigt at huske på, at alkymi og selvudvikling, ikke går ud på at kassere noget
bestående, men at blande det på en ny måde.
Alt det man har i sig skal bruges i processen, intet må kastes bort.
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Et af de mest kendte symboler på selvudvikling, er ”UROBOROS” - dragen eller
slangen der æder af sin egen hale.
Den symbolisere, at processen starter og slutter med at starte igen - den gentager sig
selv.
Forvandlingens grundtrin gentages i det uendelige, men hver gang mod en højere
bevidsthed.
Lige såvel som mytehistorier er symbolske, ligeså er alkymien fuld af symboler fra
sindets rejse. Symboler der er arketypiske, det vil sige af almenmenneskelig karakter.
Er man bevidst om, at selvudviklingen både skal være psykisk som fysisk, kan man
gå videre og arbejde med den mangfoldige symbolverden, som alkymien er så rig på.
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Gennem mit kreative arbejde, benytter jeg også myterne og deres symboler. Jeg bruger dem ikke alene som et udtryksmiddel, men de indgår i høj grad også som en bevidst form for selvudvikling før, under og efter udførelsen af det kreative arbejde.
Før jeg fx begynder at male et billede, registrere jeg så åbent som muligt, de følelser
jeg har her og nu.
Jeg prøver at skabe mig et visuelt billede af min tilstand. Samtidig med, at jeg i motivet prøver at undgå en hver form for selvcensur, prøver jeg så at sige, at sætte billeder på mine følelser.
Så snart billedet er bestemt, indleder jeg fremstillingsprocessen. Nok er billedet inde
i mit hoved, men rent praktisk skal der startes ud fra ingen ting - nemlig det hvide
lærred.
Selv om mit udgangspunkt fra starten er klart vil der, under den psykiske proces med
at male, foregå en løbende ændring af motivet. En ændring der bestemmes af de
emotioner der opstår, fordi jeg samtidig også bearbejder de følelser der er baggrunden for det billede, jeg oprindeligt havde forestillet mig.
Mit færdige billede er altså et udtryk for den afklaring der fremkommer under selve
processen.
Bagefter, måske længe bagefter er jeg i stand til, uden at være emotionelt berørt, at
analysere mine billeder.
Sat i relation til min egen udvikling kan jeg konkludere, at alle mine motiver kan
henføres til arketypiske myter.
For mig opstår der derfor en følelsesmæssig forløsning når jeg arbejder kreativt. En
forløsning som jeg føler udvikler min selvrespekt - afbalancere mit indre og dermed
også mit forhold til omverden.
Grunden til at jeg er så opmærksom på de følelser der opstår under den kreative proces, er at jeg er kunstterapeut.

Når jeg underviser individuelt eller i grupper, kan jeg konstatere at deltagerne, med
eller uden kunstneriske ambitioner, får den samme følelsesmæssige forløsning som
jeg selv.
For mig er der derfor ingen tvivl om at der er et sammenhæng mellem kreativitet,
selvudvikling og myter.
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MØDE 8.
Mødets stikord: Evaluering - afslutning
Materialer: Ler - Skæretråd - Musik
Planlagt forløb: Evaluering med gruppen - Øvelse - Konklusion

FORLØB OG EVALUERING

Jeg starter med at servere kaffe og kage for, at skabe en afslappet stemning.

ØVELSE:
Hver deltager fremstiller en figur i ler - en hjælper. En lille figur som de bagefter skal
tage med hjem.
Figuren afprøves ved at placere og flytte den rundt på en afgrænset flade, som skal
illustrere det rum, vi er i over for hinanden.
Bagefter spørger jeg ind på den placering eller ikke placering der er forgået mellem
figurerne.
Er der nogen sammenhæng mellem figurernes bevægelser og den holdning vi har
over for hinanden lige nu?
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EVALUERING
Da vi var samlede, startede jeg med at konstatere at det var det sidste møde, og at jeg
forventede at vi brugte tiden på at gøre status på hele forløbet.
Jeg spurgte om deltagernes forventninger var blevet opfyldt, om der havde været
mangler, og om der var noget der kunne havde været gjort bedre.
Jeg opfordrede dem til ærligt, at svare på mine spørgsmål, og påpegede at det var
vigtigt for mig både at få en kritisk og positiv tilbagemelding.
Alle tre fortalte, at de på forskellige måder havde fået et nyt syn på sig selv.
Arne var glad for den måde jeg var på som terapeut. Det var han, fordi de terapeuter
han før havde haft med at gøre, havde været meget hårde. Så hårde, at han bagefter
havde brugt meget tid på, som han sagde, at komme ned på jorden igen. Han havde
været den, der hver gang stoppede behandlingen, fordi den ødelagde hans tilværelse.
Kunstterapi var en form for terapi, hvor han for første gang følte, at han selv kunne
følge med i sin udvikling.
Arne var igen begyndt at kontakte kvinder, uden at føle at kvinden var et ophøjet
væsen, men blot et menneske som han kunne være afslappet over for.
Arne efterlyste en fortsættelse af kurset og Peter var også interesseret.
Jeg fortalte om vanskelighederne med at få mænd til at deltage i sådant kursus.
Et blandet hold var nok mere sandsynligt.
Det var der ingen af deltagerne, der var særligt interesseret i.
Men hvis jeg igen oprettede et kunstterapeutisk kursus kun for mænd, skulle jeg endelig kontakte dem.
Peters kommentar til kurset var positiv, idet han havde fået en del nye synsvinkler på
sig selv. Ikke mindst i sin rolle over for kvinder, var han i sin væremåde, nu mere
afslappet.
Det var ikke længere nødvendigt for han at ”jagte” kvinder. Han følte sig mere i balance med sig selv - mere end han havde været i lang tid, og det havde han det godt
med.
Han havde følt sig fri i denne gruppe - fri til at tale og til at være sig selv. Havde han
ikke kunne li’ at være her, var han blevet væk.
En kritik havde han dog. Han kunne godt ønske sig, at de kunstterapeutiske øvelser
var mere fremhævet.
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Knud havde som sædvanlig ikke så meget at sige. Men også han syntes, at kurset
havde givet ham noget han kunne bruge.
Han havde brugt den forløbene uge til at se ind i sig selv, og kunne nu konstatere, at
han måske i grunden slet ikke var særlig interesseret i at leve i bofællesskab med,
eller få et fast forhold til den kvinde.
Det ville gribe for meget ind i hans hverdag, nu hvor han havde boet alene i over tre
år.
ØVELSE:
Afslutningsvis skulle vi hver fremstille en lille figur i ler - en hjælper.
Denne hjælper anbragte vi på et kvadratisk papir, med det formål at placere og flytte
figuren efter den måde vi havde det på i det rum, vi er i over for hinanden.
Alle undtagen Knud, flyttede rundt og afprøvede mulighederne.
Knud havde fremstillet en stående figur der forestillede en mand. Han placerede den i
sin ende af bordet med front mod ham selv. jeg spurgte hvad hans figur symboliserede. - Det var en slags BUDDHA. Jeg spurgte ham om BUDDHA ikke var en gud,
eller en person der var altfavnende og åben over for alle mennesker?
Nej - den var kun ham selv. Igen spurgte jeg om han følte noget når vi kom for tæt på
hans figur? - Det var ikke noget problem, for det var hans og den kunne ikke røres!
Arne havde ikke leget med ler siden han var en lille dreng. Så det var endnu nyt og
spændende for ham. Han kunne sagtens føle, når der var en der kom for tæt på. Enten
på hans egen figur, eller når han placerede sin figur tæt på en af de andre.
Det samme var tilfældet for Peter. Men han er den type, der mere aktivt prøver at
provokere med sin placering af figuren.
Vi havde talt om muligheden for måske at opnå et venskab gennem gruppen. Vi har
også talt om at vi var meget forskellige, men at det måske alligevel var en idé, og
prøve at gå i byen sammen for at støtte hinanden i at få kontakt til kvinder.
Den sidste øvelse afgjorde de relationer vi havde over for hinanden. Da energien var
over, var vi tilbage i de samme stillinger, som da vi begyndte. Nemlig ud fra det sted
hvor vi hver især sad rundt om bordet.
Vi ville være os selv.
Med denne konstatering, og uden mange ord, var mødet og dermed kurset slut.
Jeg ønskede dem alle held og lykke i deres fortsatte liv, og vi gik hver til sit.
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Når det var første gang jeg indlod mig på et sådan et eksperiment, at starte en kunstterapeutisk gruppe, var det naturligvis med en hvis spænding at jeg startede. Jeg gjorde mig også mange tanker og overvejelser før, under og ikke mindst efter dette kursus.
Ville jeg kunne magte opgaven - det vil sige opfylde deltagernes forventninger og
krav?
Ville der i det hele taget komme nogen deltagere?
Det sidste var ikke noget problem - for hvis der ikke kom nogen, skulle jeg bare undersøge årsagen - få den rettet og starte på en frisk.
I mine forberedelser til kurset undersøgte jeg, om der var mulighed for at det kunne
indgå i en daghøjskole eller anden kommunalt støttet skoleform.
Det viste sig at være umuligt, så længe kurset havde den mindste tilknytning til ordet
terapi.
Derfor besluttede jeg, at skulle kurset op at stå, måtte jeg selv arrangere det hele.
Det har også den store fordel, at så er det kun mit ansvar. Og desuden får jeg også på
den måde en grundlæggende erfaring i, at planlægge og gennemføre et kunstterapeutisk kursus.
Det kan måske støde nogle, at jeg har brugt en så provokerende form i overskriften
på bogen og i en annonce..
Det gik da også meget i mine overvejelser, om det nu var den rigtige form.
Når jeg alligevel besluttede at bruge den form, var det fordi jeg fornemmede, at en
”blød” annoncering ikke ville få den målgruppe i tale, som jeg ønskede.
Nemlig manden i midtvejskrisen, som ikke kan forstå hvorfor intet længere lykkes i
hans tilværelse.

I grunden stillede jeg mig selv spørgsmålet: ”Hvilken annonce ville jeg selv reagere
på”?
Efter min annoncering i bladene vedrørende dette kursus, blev jeg hurtigt ringet op af
interesserede.
I starten var jeg ikke meget for at fortælle udførligt om, hvad det drejede sig om. Jeg
var bange for at skræmme folk væk med ordene ”kunst” og ”terapi”, og fortalte dem
derfor lidt for overfladisk om kursets formål. Efterhånden erfarede jeg at det havde
den modsatte virkning - folk syntes ikke kurset lød interessant.
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Jeg skiftede straks taktik og fortalte nu, uden omsvøb hvad det drejede sig om. Nemlig at det var en kreativ terapiform, hvor jeg ville søge tilbage i deres barndom, for at
få uforløste problemer frem i lyset.
Det virkede - alle var interesseret og jeg fik mine deltagere.
Ikke alene var det en ærlig udmelding fra min side, men det var også det folk ville
høre.
Min manglende erfaring til trods, vil jeg påstå at deltagerne, i det relative korte tidsrum der var til rådighed, fik et personligt udbytte ved at deltage.
De har nu fået indblik i en anden form for terapi.
En form der adskiller sig ved, at det er dem selv der bestemmer tempoet og hvor
langt de vil gå i gruppen med hensyn til at udleve sig selv gennem samtaler og øvelser.
Jeg er overbevist om, at selv om de glemmer de processer de har gennemgået i kurset, vil underbevidstheden arbejde videre og dermed fremme deres individuationsproces.
Selv om jeg mener at deltagerne har fået det ud af kurset som både de og jeg forventede, har jeg alligevel gjort mig overvejelser om, hvorvidt jeg kan ”tillade” mig at
undervise i så et følsomt emne som terapi.
Hvad giver mig ret til, uden den fornødne baggrund som psykolog eller lignende, at
tilbyde terapi til voksne eller for den sags skyld til børn og unge?
Hvad giver mig også ret til at oprette et kursus, hvormed jeg påstår at kunne formidle
løsninger vedrørende noget af det alvorligste og vigtigste i mennesket - noget så personligt som den psykiske baggrund?
Kan jeg tillade mig at spørge mennesker om dét de selv har fortrængt, når det selv for
dem, er noget følelsesmæssigt farligt at beskæftige sig med?
Er det fordi jeg, til forskel fra deltagerne, har gennemført et etårigt kursus i kunstterapi og dermed skulle være bedre rustet og mere afklaret i min egen selvudvikling?
Mange i min omgangskreds har stillet de samme spørgsmål og må jeg blive dem svar
skyldig. For de har jo ret. Jeg har ingen teoretisk baggrund af betydning.
Alligevel har jeg valgt at gennemføre dette kursus og yderligere fortsætte med startet
nye gruppe.
Men i såvel gruppen kun for mænd og ikke mindst i de nye gruppe, føler jeg en tillidserklæring fra deltagerne, der gør mig berettiget til, ikke at glemme mine betænkeligheder, men at overvinde dem.
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De følgende sider er eksempler på praktiske foranstaltninger for oprettelse og start af
et kunstterapeutisk kursus
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FORBEREDELSE
For at kunne starte en gruppe og gennemføre et kunstterapeutisk kursus, skal de relevante målgrupper kontaktes.
Dette gør jeg ved at fremstille plakater og brochure og tekst , som fordeles på områdecentre, skoler, biblioteker og især i det her tilfælde på steder hvor mænd mødes.
Yderligere indrykkes annoncer i diverse dagblade og ugeaviser.
Til udlevering i kursets start, fremstiller jeg en tilmeldingsblanket, således at deltagerne får en kvittering, og jeg samtidig får oplysning om navn og alder.
Jeg kan spørge om adresse og telefonnummer, men det er ikke et krav fordi deltagerne, på grund af kursets art, i starten er usikre, og måske ikke har lyst til at udlevere så
personlige oplysninger.
På følgende side viser jeg eksempler på hvorledes jeg forberedte dette kursus.

Eksempel på en annoncering:

Til AVISEN.
Nedenstående annonce ønskes indrykket under personlige på søndag.
Annoncen skal være en spaltet.
Med venlig hilsen

MAND-VI MÅ SGU GØRE NOGET
VED DE KVINDER!!
- men først må vi gøre noget ved os selv.
—————-En kunstterapeutisk mande-gruppe.
Undervisning - tør du?
Tlf.XXXX XXXX, kl.16 - 20
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Sådan kunne en plakat eller forsiden til brochuren blive udformet:

Vær ikke bange for at deltage
- det er farligt!!
Vi mødes første gang til et ikke forpligtende møde
mandag d.x/x kl.19.30 i lokalerne på xxskolen.
Med venlig hilsen:
Ex am. Kunstterapeut Xxxx Xxxxxxxxxx
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Eks. På bagsidetekst til brochure.
Tillykke - du har nu taget dit første beslutning til en proces der kan gi’ dit liv
nyt indhold - Processen er KUNSTTERAPI.
Men hvad er kunstterapi?
Fortalt ganske kort kan man sige at kunstterapi er en bagvej til underbevidstheden et område der normalt ikke er tilgængeligt, men ikke mindre er bestemmende på vores måde ar reagere på når vi handler instinktivt. Fx der hvor vi logisk godt kan se det
forkerte i vores handling, men gentager samme fejl igen og igen.
Kunstterapi er en spændende måde, hvor vi arbejder kreativt for at kunne belyse,
hvad det er for mønstre der gør at vi gentager vores fejl. Netop fordi alt kreativitet
kommer fra underbevidstheden, bliver den dermed muligt at afløse og dermed også at
forholde sig til.
For at arbejde med underbevidstheden gennem kunstterapi, er det ikke nogen speciel
fordel at ha’ kunstnerisk talent eller ambitioner. Den vi arbejder med skal netop ikke
ligne eller se godt ud.
Omvendt sker det ofte i den kunstterapeutiske proces at deltagerne, også på det kreative område, bliver fri for fordomme og dermed får lyst til at fortsætte med at arbejde
kunstnerisk.
Hvad kan du forvente ved at deltage?
Dette helt specielle kursus henvender sig til mænd i alderen fra 35 og opefter. Dog
ikke for deltagere der er psykisk syge eller meget ude af balance. Derimod forventes
det at deltagerne er rimelig velfungerende, men alligevel har lyst og behov for at arbejde med sig selv.
Alle har brug for en gang imellem at gi’ sig selv et psykisk eftersyn for at blive klar
over hvad underbevidstheden egentlig går og gør ved vores liv og den måde man er
på, Kunstterapien hjælper med at finde ud af hvorfor man er som man er og der i
gennem give mulighed for at beslutte om der er ok eller om noget skal ændres.
Hvordan foregår undervisningen?
Det er ikke undervisning i ordets egentlige forstand. Jeg er kun et mellemled, en
hjælper, der med forskellige øvelser og teknikker giver deltagerne mulighed for at
arbejde med sig selv, så man bliver bevist om årsagerne til sine reaktionsmønstre.
Der arbejdes i grupper, fordi den energi der derved opstår fremmer og støtter den
individuelle proces.
Materialer et alt der kan bruges kreativt. Maling, tegning, ler, musik og bevægelser er
nok de mest benyttede remedier - ellers er det kun fantasien der sætter grænsen.
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Hvem er jeg?
Intro.
(Her CV, adresse og telefon nummer).
Hvornår - Hvor - Hvor længe?
Møde: Dag/tid
Adressen
Et gennemført kursusforløb er X timer om ugen X antal gange i alt X antal timer.
Hvad koster det?
Pris for hele kurset inkl. materialer er kr.xxxxx

Sådan kunne en tilmelding være udformet:

TILMELDING.
Du deltager hermed i en gruppe - kun for mænd - hvor der undervises i kunstterapi. Gruppen
starter første gang d.x/x og slutter d.x/x
Der undervises i 3 timer på hvert møde - i alt xxtimer.
Undervisningen koster kr. xxxx
Ønsker du at deltage, beder jeg dig om at skrive dit navn og fødselsdato:.
.
…………………………………………………………………………….
- - - -- - - - - - - - - - Klip her - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIN KVITTERING.
Du deltager hermed i en gruppe - kun for mænd - hvor der undervises i kunstterapi. Gruppen
starter første gang d.x/x og slutter d.x/x
Der undervises i 3 timer på hvert møde - i alt xx timer.
Undervisningen koster kr. xxxx
Kr.xxxx betalt d. / og modtaget af ---Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Ex am. kunstterapeut
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FYSISKE FORUDSÆTNINGER
For at skabe rammen om så et følsomt emne som terapi, er det vigtigt at lokalet opfylder visse mindstekrav.
De ideelle krav er et ugenert lokale på min. 30m5, hvor det er tilladt at støje i rimeligt
omfang. Desuden skal det være muligt at male og arbejde med ler. Der skal være
plads til at en gruppe på max. 8 mand, kan bevæge sig frit rundt i lokalet.
Toilet og vask skal være tilgængelig.
Musikanlæg, hylder, skabe, madrasser, tæpper, bord og stole og de kreative medier,
danner det praktiske grundlag for at starte et kunstterapeutisk forløb.
De kreative medier er alt der kan bruges kreativt. Maling, pensler, papir, ler osv.
Til hvert møde udarbejder jeg en materialeliste og en huskeseddel.
Den samlede materialeliste for dette kursus ser således ud:
Maling - ikke for lidt.
Pensler - også store.
Svampe.
Oliekridtfarver.
Tuschpenne.
Blyanter.
En pakke A4 papir.

Rulle papir - mindst.1m
bred.
Lim.
En pakke ler.
Skæretråd.
Klude.
Køkkenruller.
Eventuel afdækning.

Desuden medbringer jeg et passende udvalg af musik til afspilning.
Indgår det benyttede lokale i forvejen i et kreativt sammenhæng, får gruppen foræret
en atmosfære, som er med til at skabe den rigtige stemning for en kreativ udfoldelse.
Det kan også være en fordel, hvis der under kurset er mulighed for at arrangere
mindst én gæstelærer.
Jeg har valgt at denne gruppe mødes 8 gange - 3 timer ad gangen.
Hvert nyt møde vil jeg planlægge nøje ud fra det foregående. Selv om mødet er planlagt, vil det blive med det forbehold, at der med stor sandsynlighed sker ændringer ud
fra de hændelser der ikke kan forudsiges. Fordelen ved planlægning er at jeg hele
tiden, når det er nødvendigt, kan vende tilbage til planen.
I mine forberedelser til hvert møde, bestemmer jeg mine valg ud fra et teoretisk
grundlag. Efter hvert møde evaluere og beskriver jeg teoretisk hvad der skete.
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Forberedelse og start på hvert møde.
I indledningen til hvert møde, skriver jeg først de MATERIALER ned, som jeg har
planlagt at benytte - fx:
•

A4 papir.

•

Farvestifter.

Derunder skriver jeg en HUSKESEDDEL for det der blev aftalt fra forrige møde, og
for alt andet der i øvrigt skal huskes - fx:
•

Aftale næste møde.

•

Aftale længde på møderne.

•

Aftale materialepriser.

•

Fortælle hvad lokalet normalt bruges til.

•

Sørge for kaffe, the, sukker og mælk.

•

Vælge musik.

•

Brochure.

Til sidst skriver jeg stikordene ned for mødets FORLØB - fx:
•

Introduktion.

•

Øvelse.

Jeg starter det første møde med at fortælle om kunstterapi og hvad jeg vil med gruppen.
Jeg præsentere mig selv og fortæller om min baggrund og forklare hvorfor jeg starter
en mandegruppe.
Jeg introducerede således:
”Kunstterapi er en form for terapi hvor vi sammen foretager nogle kreative aktiviteter.
Vi skal prøver det vi har glemt eller ikke har
fundet tid til i vores dagligdag - nemlig det at lege. Faktisk ligner legene det, vi som
mænd er tilbøjelig til at kalde ”tøselege”.
Ud fra dine kreative udtryk og fra den person du er, vil jeg forsøge at få dit indre barn
i tale. Jeg vil også prøve at få dig til at opdage dine feminine sider.
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Alt sammen ud fra nogle følelser du i forvejen, inderst inde godt kender. Du er dem
bare ikke bevidst fordi du har undertrykt eller fortrængt dem.
Vi har en bevidsthed og en underbevidsthed. Dialogen mellem det bevidste og det
underbevidste er betingelsen for at selvudviklingen kan foregå.
Denne dialog er mænd generelt ikke ret gode til.
Det jeg tilbyder her, er en mulighed for at blive bevidst om underbevidstheden, for
dermed at kunne forholde sig til den.”

Til hvert møde har jeg skrevet en plan over det forventede forløb. Så har jeg nemlig
altid noget at vende tilbage til hvis jeg er gået i stå eller mødet ikke forløber som det
skal.
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EPILOG
En artikel jeg skrev til FAK - Foreningen af Kunstterapeuters blad; "Kys Frøen"

HVORDAN JEG STARTEDE OG GENNEMFØRTE
EN MANDEGRUPPE I KUNSTTERAPI

I denne artikel fortæller jeg om hvorledes jeg løste den opgave der var at oprette og
gennemføre et kursus i kunstterapi.
Den grundlæggende årsag til at jeg skrev denne artikel er, at jeg ved der er mange
nye og for den sags skyld også "gamle" elever der efter endt uddannelse efterlyser
nogle holdepunkter når de ønsker at undervise i kunstterapi.
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"Jeg vil undervise i kunstterapi".
Det var min første umiddelbare følelse efter at jeg havde afsluttet min uddannelsen
som kunstterapeut.
Gennem uddannelse havde jeg fået udfyldt nogle behov som jeg før end ikke anede
eksistensen af. Jeg havde opnået at få en bedre selvindsigt, mod på min selvudvikling
samtidig med, at jeg også var blevet kunstnerisk inspireret.
"Det må alle andre også ha' brug for", mente jeg - og det gør jeg da stadig. Men det
var ikke den eneste grund; fx havde jeg også besluttet at grundlaget for mit afsluttende speciale skulle være en beskrivelse af processerne i en kunstterapeutisk gruppe.
En anden grund var, at jeg ved at undervise fik mulighed for at underbygge og manifestere min nyerhvervede viden - og når jeg skal være ærlig, ikke mindst vise hvor
dygtig jeg var!
Men fordi jeg absolut ingen personlig erfaring havde om hvordan man opretter og
gennemføre et kunstterapeutisk forløb med en gruppe - så var jeg usikker på hvordan
skulle jeg starte - sådan helt fra bunden?
Derfor var der otte spørgsmål der skulle besvares før jeg kunne komme i gang.
Spørgsmålene kunne i spredt orden lyde således:
• Hvordan skal jeg starte?
• Kan jeg klare det?
• Er jeg god nok?
• Hvilken målgruppe skal jeg henvende mig til?
• Hvad kan jeg forlange i gebyr?
• Hvor skal det være?
• Hvem skal hjælpe mig?
• Hvad skal jeg bruge?
• Hvad med lokaler?
• Skal jeg starte for mig selv?
• Hvordan finder jeg min målgruppe?
• Hvordan skal undervisningen tilrettelægges?
• osv.
Løsninger til alle spørgsmålene findes, men det er kun dine løsninger der er de rigtige. Det jeg mener er, at når jeg her fortæller om den måde jeg løste mine problemerne på, kan du bruge dem direkte, eller du kan sige; "nej - sådan skal det ikke gøres".
Det er heldigvis nemmere at sige fra, end slet ikke at have noget at sige fra over for.
Uden at være inflateret tager jeg altså kun udgangspunkt i mig selv og ud fra de erfaringer og oplevelser jeg fik ved at planlægge og gennemføre et kursus i kunstterapi.
Det første der skulle overvejes var hvorledes jeg ville starte. En ting var jeg dog klar
over; nemlig, at det hold jeg ville ha', skulle kun være for mænd. Årsagen til at gruppens deltagere skulle være mænd, var at jeg, ud fra min egen identifikationsproblematik, som jeg var blevet bevidst om, kunne se, at den var meget generel for mænd i
den verden jeg var i berøring med.
Desuden havde jeg i over et år "kun" været sammen med kvinder. Nu måtte det sgu
være nok!! Dermed var min målgruppe bestemt.
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Den måde at starte på som umiddelbart tiltalte mig var, at annoncere efter mænd der
som jeg var interesseret i selvud-vikling. Som primus motor kunne jeg derefter danne
en gruppe der, efter aftale kunne skiftes til at mødes hos hinanden.
Stille og roligt og uden at blive opfattet som underviser, ville jeg oparbejde den sikkerhed og selvtillid jeg mente var nødven-dig for senere at kunne starte et decideret
kursus.
Fordelen ved at begynde på denne måde var, at jeg ikke havde noget ansvar over for
gruppen. Fordi en sådan gruppe er kun ansvarlig over for sig selv. Der skulle ikke
betales noget gebyr og gruppen kunne stoppe når den ville. Det vigtigste var, at jeg
på denne måde fik mulighed for at efterprøve mine teorier og evner i at undervise i
kunstterapi.

Min personlige "køreplan" ville da se således ud:
• Bestemme målgruppe.
• Udforme og indrykke en annonce.
• Aftale en mødeaften.
• Aftale mødetider.
• Planlægge før hvert møde.
Hvis interessen i denne gruppen var til stede, og hvis jeg følte at jeg havde opnået
den fornødne selvtillid kunne jeg så, efter et passende tidsrum, tilbyde at undervise
kunstterapi.
Det var én måde at starte et kursus på.
Den anden, som jeg så valgte, var at springe direkte ud i et "rigtigt" kunstterapeutisk
kursus. Det vil sige selv annoncere, starte, gennemføre og afslutte. Deltagerne skulle
selv betale og jeg var den ansvarlige.
Min nye "køreplan" kom derefter til at se således ud:
1. Bestemme målgruppe.
2. Finde lokaler.
3. Lægge en tidsplan.
4. Kontakte målgruppen.
5. Planlægge forløbet.
Min målgruppe havde jeg jo fundet, så det næste praktiske problem var at finde et
egnet lokale. Ud over at låne et klasseværelse gennem kommunen - som i øvrigt er
gratis - har jeg ikke andre gode forslag. Blot at man må ud og undersøge de muligheder der findes i lokalområdet.
For at danne rammen om et så et følsomt emne som terapi, er det vigtigt at lokalet
opfylder nogle mindstekrav.
De "ideelle" krav anser jeg for at være et ugenert lokale på min 30 m²² hvor det, i
rimeligt omfang, er tilladt at støje. Desuden skal der være mulighed for at male og at
kunne arbejde med ler. Der skal desuden være plads til at deltagerne kan bevæge sig
frit rundt i lokalet.
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Toilet og vask skal være tilgængelig.
Musikanlæg, hylder, skabe, madrasser, tæpper, bord, stole og de kreative remedier, er
med til at danne det praktiske grundlag for at starte et kunstterapeutisk forløb.
På det tidspunkt hvor jeg havde i sinde at starte mit kursus, kunne jeg tilfældigvis
disponere over nogle brugbare lokaler der netop opfyldte de fleste af de overstående
ideelle krav.
Nu var der ingen vej tilbage. Der var ikke flere dårlige undskyldninger der kunne
bruges til at trække tiden ud med. Hvad undervisningen kom til at indeholde havde
jeg kun en svag formodning om, men det var jeg ikke i tvivl om at det skulle jeg nok
finde ud af.
Dernæst skulle min målgruppe kontaktes. Dette gjorde jeg ved at fremstille plakater
og brochure i A5 størrelse som jeg derefter fordelte på områdecenter, biblioteker og
især mødesteder for mænd. Yderligere indrykkede jeg annoncer i diverse dagblade og
ugeaviser.
Det viste sig bagefter, at alle de henvendelser jeg fik stammede fra annonceringen og
ikke en eneste syntes at komme fra plakater eller brochure. Det kunne jeg ha' sagt mig
selv ved at se på hvordan jeg selv reagere på den mængde af junk-post og henvendelser der næsten dagligt kommer ind af brevsprækken; eller som der findes en uoverskuelig mængde af på alle mødesteder ude i byen. En annonce forholder jeg mig direkte til, hvorimod jeg stort set overser strømmen af plakater og brochure.
Den samme oplevelse har jeg også når jeg afholder kunstudstillinger. Jeg kan derfor
kun anbefale at man koncentrere sin indsatsen om at udforme den helt rigtige annonce.
Efter min annoncering blev jeg hurtigt ringet op af interesserede. Som en kuriositet
skal det lige nævnes, at selv om min annoncering direkte var henvendt til mænd, viste
det sig at ca. halvdelen af alle tilbagemeldinger kom fra kvinder. De ville enten selv
deltage eller blot fortælle, at det var godt der nu endelig var noget for mænd!
I starten var jeg ikke meget for at fortælle udførligt om, hvad det drejede sig om. Jeg
var bange for at skræmme folk væk med ordene "kunst" og Terapi", og fortalte dem
derfor lidt for overfladisk om kursets formål.
Efterhånden erfarede jeg at det havde den modsatte virkning - folk syntes ikke det var
interessant. Jeg skiftede straks taktik og fortalte nu, uden omsvøb, hvad det drejede
sig om, nemlig at det var en kreativ terapiform, hvor jeg ville søge tilbage i deres
barndom, for at få uforløste problemer frem i lyset.
Det virkede - alle var interesserede og jeg fik mine deltagere. Ikke alene var det en
ærlig udmelding fra min side, men det var også det folk ville høre.
Fordi jeg var usikker på hvordan kurset skulle foregå og fordi der skulle gøres notater
til mit speciale, besluttede jeg mig til, fra gang til gang, nøje at planlægge forløbet før
hvert møde. Ikke fordi jeg troede at min plan ville holde, men lige så meget for at
kunne vende tilbage til planen såfremt det skulle blive nødvendigt.
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Jeg bestemte mig også for at jeg efter hvert møde, for mig selv, ville evaluere og
skrive alt ned der hændte og deraf drage de konklusioner der kom til at danne grundlaget i plan-lægningen for næste møde.
Til hvert møde skrev jeg også en "MATERIALELISTE" over de ting der skulle bruges, og en "HUSKESEDDEL" for aftaler eller andre personligt ting jeg selv skulle
huske.
Min materialelistes for hele kurset kom til at se således ud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vandbaseret maling (ikke for lidt)
Pensler (store og små)
Afdækning Rulle papir (min. 1m bred)
En pakke A4 papir
Farvekridt (oliepastel)
Blyanter
Ler
Tuschpenne
Ler
Skæretråd
Svampe
Malertape
Hæftemaskine
Limstifter
Køkkenruller
Klude
Engangsbægre
Blandebakker
Sakse
Musik

Nu var det hele tilrettelagt og jeg skulle bare se at komme i gang.
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Men vent lidt, der er mere!
Det var jo "kun" de rent praktiske foranstalt-ninger. Andre overvejelser skulle gøres;
i hvert fald før jeg kunne starter op
Det jeg på det tidspunkt følte var det største problem, var min usikkerhed på om jeg
var god nok til at undervise i kunstterapi.
Selv om jeg i forvejen havde lidt erfaring i at undervise, var jeg i tvivl om hvorvidt
jeg kunne tillade mig at undervise i så et følsomt emne som terapi
Hvad gav mig ret til, uden den fornødne baggrund som psykolog eller lignende, at
tilbyde terapi til voksne eller for den sags skyld unge?
Hvad gav mig også ret til at oprette et kursus, hvorved jeg påstod at kunne formidle
løsninger vedrørende noget af det alvorligste i mennesket - noget så personligt som
den psykiske baggrund?
Kunne jeg tillade mig at spørge mennesker om det de selv har fortrængt, når det selv
for dem, er følelsesmæssige noget farligt at beskæftige sig med?
Er det fordi jeg, til forskel fra deltagerne, lige havde gennemført en uddannelse som
kunstterapeut og dermed skulle være bedre rustet og mere afklaret i min selvudvikling?

Hvordan du selv vil besvare disse spørgsmål er op til dig, men det var blot nogle af
de betænkeligheder jeg havde og stadig har, hver gang jeg skal til at undervise. Men
det er en tvivl jeg ikke ville være foruden, fordi den er med til at sætte mig op til at
yde en bedre indsats. Men selvfølgelig må tvivlen ikke ta' overhånd, så jeg dermed
føler mig usikker. Det kan jeg ikke byde deltagerne.
En vigtig ting mit ophold på Ulriksholm også lærte mig var, at stille krav til deltagerne. Når en gruppe vælger at være sammen er det jo ikke alene af praktiske og økonomiske hensyn men, lige så vigtigt, også for at deltagerne kan støtte hinanden. Er man
heldig eller dygtig, opstår der en gruppee-nergi som er med til at fremme den enkeltes selvudvikling. Ja, det er faktisk er det en af de største fordele ved at arbejde med
en gruppe. Men for at det kan lykkedes er det nødvendigt at den enkelte i gruppen, til
en vis grad, er i stand til at vise empati, altså evne at kunne sætte sig i en andens
sted.
Jeg var så heldig at alle de grupper jeg deltog i på Ulriksholm, udelukkende bestod af
kvinde - altså bortset fra mig. Det har jeg taget til mig som en dejlig og lærerig oplevelse der stærkt har medvirket til, at jeg har fået en helt anderledes og mere nuanceret
måde at tænke og handle på - ikke mindst over for kvinder. Inden jeg startede med at
uddanne mig som kunstterapeut, havde jeg den tro, at kvinder var hensyns-fulde,
følsomme, ærlige og ikke mindst solidariske - især når de var sammen.
116

Inden jeg startede med at uddanne mig som kunstterapeut, havde jeg den tro, at kvinder var hensyns-fulde, følsomme, ærlige og ikke mindst solidariske - især når de var
sammen.
Gennem kunstterapien lærte jeg yderligere, at nogle af de kvindelige idealer, i modsætning til mandens, var kærlighed, omsorg og hensynsfuldhed gennem følelser-nes
univers.
Stor var min forvirring da jeg oplevede at kvinder også kunne være navlebeskuende,
selviske, overlegne, selvglade, egoistiske, selvkloge og ikke mindst dominerende.
Hvor nødigt jeg end ville, måtte jeg erkende at sådan forholder det sig - i hvert fald i
de grupper jeg deltog i på Ulriksholm.

Men det var en erkendelse jeg havde brug for, fordi så fik jeg omsider min naive tro
på kvindens 'uskyldighed' flyttet til et mere realistisk plan.
Et plan hvorfra jeg har langt større mulighed for en mere lige og dermed bedre kommunika-tion til kvinden. Denne erkendelse skulle blive en af grundstenene i mit kursus, idet jeg vidste at jeg ikke var er eneste mand der havde placerede kvinden på en
piedestal - det ligger så at sige i min generations opdragelse. Derfor mente jeg, at der
også dér var et budskab der kunne formidles i den mandegruppe jeg nu skulle til at
undervise.
Der var dog enkelte situationer fra gruppearbejdet på Ulriksholm som jeg, i min form
for undervisning, absolut ville søge at ændre på.
Fx oplevede jeg at der i nogle grupper var to eller tre deltagere, der på skift dominere
totalt med at tager tiden ved at tale og tale i en uendelighed. Det var som om de berettigede deres lange taletid ved, med passende mellemrum, at komme med store
følelses-mæssige be-troelser. Det gjorde de uden hensyn til, at der var mange på holdet og at tiden, som altid, var begrænset. Desværre fyldte de bare SÅ meget. Så meget at det var vanskeligt at opdage alle de andre spændende personligheder der var til
stede, og som jeg i givet fald også kunne lære meget af.
Kan du selv genkende situationen?
Eller: I en af grupperne, der selvfølgelig var sammensat af mange typer mennesker,
oplevede jeg at nogle enkelte fandt sammen i en eller to grupper. De konspirerede
derfra gennem hele kurset og udelukkede andre fra deres lille sammenspist hed. De
øvrige deltagere, der ikke var interesseret eller som ikke blev "inviteret", fik ikke en
chance. Jeg følte derfor at kurset kunne ha' været langt bedre hvis energien i stedet
var rettet mod det væsentlige, nemlig kursets formål, og ikke som her med at dyrke
de interne gruppedannelser.
Er det også sket på dit hold?
Og endelig en situation der er mere generel:
Hver gang jeg kom ind til et gruppe eller til et fællesmøde, fandt jeg altid de bedste
stole markeret med diverse tasker og beklædningsgenstande for at vise, at her er
optaget! Ikke nok med de var optaget for denne ene gang - nej, "ejermanden" havde,
så vidt muligt, reserveret den samme stol gennem hele kurset. Måske ville denne
dominerende og grænse-sætten-de okkupering være et nærmere selvstudium værd.
Kan du genkende dig selv?
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Jeg er bekendt med at enhver hændelse i en terapigruppe kan bruges terapeu-tisk.
Men fordi der i sagens natur altid er en begrænset tid rådighed, mener jeg at alle deltagere, trods deres individuelle ønsker, skal søge at vise et rimeligt hensyn til hinanden. Med rimeligt hensyn mener jeg, at alle kan få mulighed for, inden for den fastsatte tid, at modtage den opmærksomhed de forventer og har behov for.
Nogle vil måske indvende, at jeg kun skal se terapeutisk på disse hændelser. At jeg
fx kun skulle bruge dem til at drage nogle konklusio-ner hvorfra jeg kan se ind i mig
selv, for at finde ud af hvorfor jeg reagere på den måde som jeg her giver udtryk for.
Deri er jeg fuldstændig enig - og det prøver jeg så sandelig også på. Men det udelukke jo ikke, at jeg samtidig vil arbejde for at undgå netop de samme situationer i de
grupper jeg bliver ansvarlig for.
Det kan syntes at jeg har bevæget mig lidt for langt væk fra emnet, men jeg kunne
simpelthen ikke lade være med at benytte denne enestående mulighed til at få lufte
min mening.
Hvorfor sagde jeg så ikke min mening, da jeg på kurset havde muligheden? Ja, det er
vel fordi jeg i grunden var genert. Måske tør jeg kun at skrive om det - men det gør
jeg så til gengæld.
Men tilbage til emnet. Jeg var rystende nervøs lige inden det første møde skulle begynde. Men selvfølgelig uden grund fordi de der mødte op var, som når jeg selv starter på et kursus, kommet af egen fri vilje og derfor også positiv indstillet.
Metoden med at benytte materialeliste, huskeseddel og med at notere alt ned til senere brug for analyse og forberedelse til næste møde, fungerede fantastisk godt. I hele
kursets forløb var der på intet tidspunkt perioder hvor jeg følte mig tom og uden
midler til at fortsætte - en af de ting jeg nok frygtede mest. Men en gennembearbejdet forberedelse gav mig hele tiden bevidstheden om, at jeg havde gode kort i baghånden hvis jeg skulle gå i stå eller hvis alt gik galt.
Undervisning på senere kurser har da også vist hvor vigtig en god forbe-redelse er.
Der er nemlig utrolig stor forskel på sammensætningen af de forskellige hold og ikke
-mindst på deltagernes forventninger. Ingen hold kan på nogen måde sammenlignes
og derfor skal jeg også hver gang starte min planlægning helt fra bunden.
Det er også mine forberedelser der har været væsentligste årsag til at mine kurser
lykkedes. De har givet mig den ro der var nødvendig for, at jeg kunne være den opmærksomme og afslappede underviser som jeg selv mener jeg er.
Men trods alle forberedelser undgik heller ikke jeg problemer under kursets forløb Naboerne kom og klagede fordi der blev spillet for højt - Fremmede personer dukkede pludselig op midt under en intensiv meditativ øvelse - Deltagerne ville noget helt
andet end det jeg havde planlagt - Nogle deltagere blev væk og andre nye igen dukkede op. Heldigvis mødte jeg selv op hver gang, men tænker stadig med skræk på
hvad der ville være sket hvis jeg var blevet forhindret eller var blevet syg. Var deltagerne så mødt op den næste gang? Det må stå hen i det uvisse, men for at forhindre
at en sådan situation kunne opstå har jeg på mine efterfølgende kurser, sørget for at
forberede deltagerne på netop den situation, ved fx at bede om deres telefonnummer.
Det har givet mig mulighed for at melde afbud eller blot fortælle, at jeg først kommer senere. Som elev er det ret deprimerende at stå foran en låst dør og ikke vide om
underviseren dukker op.
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Ja, der er praktisk talt ingen grænser for hvor mange og forskellige problemer der
kan forekomme, men erindre man sig hvordan man selv som deltager i et kursus,
anså de fleste af den slags problemer som bagateller, kan man som underviser tage
det ganske roligt. For deltagerne er det kursets stemning der er afgørende for om de
syntes det er interessant og givende at være med til.

I denne artikel har jeg været inde på de overvejelser jeg havde før starten af mit kursus. Praktiske foranstaltninger - Følelsesmæssige overvejelser - Krav til mig selv Krav til deltagerne - Min erkendelse om kvinder i gruppesammenhæng - Problemer
der kan opstå.
Jeg har også her prøvet at evaluere ud fra dette kursus samt andre kurser jeg har undervist på - Hvordan min form for forberedelse har fungeret - Forskellen på de forskellige hold - Problemer der uvilkårlig opstår.
Her til sidst min personlige opfattelse af hvad der, også i terapeutisk sammenhæng,
er det vigtigste - nemlig at vise respekt for andre mennesker:
"Det kan aldrig gå helt galt når man, som underviser i terapi, er absolut ærlig og
ikke på nogen måde forsøger at manipulere med deltagerne.
Ikke påføre deltagerne noget som de ikke selv ønsker eller beder om. Kort sagt ha'
en menneskelig respekt til deltagerne og forvent det samme af dem".

Hvordan mit første kursus i kunstterapi forløb, trods alle betænkelig-heder og problemer, har beskrevet her i bogen ”:
"MAND - vi må sgu' gøre noget ved de KVINDER!
Men først må vi gøre noget ved os selv."
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