Skjematerapi er velegnet til å endre
gjennomgående negative livsmønstre som
kanskje går helt tilbake til ens barndom
eller ungdom. Det kan dreie seg om
problemer i relasjonen til andre
mennesker, f.eks. vansker med å finne
kjærligheten, følelse av ensomhet, føle at
det alltid er du som gir, utenforskap eller
konflikter. Det kan være lav selvfølelse,
kronisk følelse av tomhet eller slitenhet.
Det kan være problemer med selvdisiplin,
dårlige vaner, perfeksjonisme, selvkritisk
tenkning eller vansker med å sette grenser
og ta vare på seg selv. Kanskje erfarer du at
følelsene kan ta overhånd i blant, eller at
du føler «for mye» eller «for lite».
I skjematerapi arbeider vi med å hele de
følelsesmessige sårene som ligger bak de
negative livsmønstrene. Skjematerapi er en
avansert form for psykoterapi som er
velegnet for selvutvikling.
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G RU P P E S K J E M AT E R A P I
Skjematerapi handler i grunnen om hvordan et menneske forholder seg til grunnleggende følelsesmessige behov.
Disse behovene kan i likhet med gravitasjonskraften betraktes som allmenngyldige prinsipper vi hele tiden må
forholde seg til, selv i perioder hvor vår oppmerksomhet er et annet sted. Grunnleggende følelsesmessige behov
er biologisk nedarvede og ut i fra et evolusjonsperspektiv livsnødvendige. I skjematerapi vil du oppdage og
forstå dine sårbarheter (skjemaer), dine beskyttelsesstrategier og dine følelsesmessige behov. Med din økte
bevissthet vil du lære sunnere strategier for å dekke dine følelsesmessige behov i relasjoner.
Grunnleggeren av skjematerapi er Jeffrey Young.
Gruppeskjematerapi er et behandlingstilbudet utviklet av Joan
Farrell og Ida Shaw.

Gruppeskjematerapi er et behandlingstilbud som
består av 44 samlinger over halvannet år. Det er plass

MELLOM - MENNESKELIGE
F E R D I G H E T E R"
Vi øver oss på ferdigheter som gjør det lettere å fungere bedre med
seg selv og sammen med andre. For å bli god på
mellommenneskelige ferdigheter trenger vi å utvikle forståelsen av
oss selv, kjenne våre reaksjoner, vite å søke støtte eller hjelp, se oss
selv i speilet med en ikke - dømmende holdning.

til 10 deltagere i hver av de to gruppene som starter

Hvordan vi blir møtt av andre
farger hvordan vi møter oss selv

Non - verbal kommunikasjon
påvriker oss før språket

Å slippe til følelsen av glede gjør
godt

Det å gi slipp er noe av sorgens
funksjon

Å komme hjem til seg selv, være
til stede i kroppen

Når la du sist merke til
solnedgangen?

opp i september. Gruppene møtes på mandager eller
tirsdager med tre timers varighet hver gang.

F Ø L E L S E S B E V I S S T H E T"

Dersom du ønsker å delta må du ha henvisning fra

Vi øver oss på å gjenkjenne både gode og ubehagelige følelser.
Vi kjenner etter hva følelser gjør med oss både fysisk og mentalt.
Å bli kjent med egne følelser krever både svette og tårer, men det
er VERDIFULLT.

lege eller psykolog. Ut i fra legehenvisning vil man
bli innkalt til vurderingssamtaler for å se om
gruppeskjematerapi kan passe. Gruppene ledes av
psykolog Erlend Aschehoug som er avtalespesialist.

Målet med følelsesbevissthet er at vi selv vet hva vi føler og våger å
gi uttrykk for det på en hensiktsmessig måte.

Man betaler egenandel fram til frikort hvor
behandlingen er gratis resten av kalenderåret.

O P P M E R K S O M T N Æ R VÆ R"

Pris for bok og 4 arbeidshefter er kr 2 000,-

Vi øver oss på å være oppmerksomt til stede og forankret i oss
selv. Å være til stede betyr å ha kontakt med kroppen, pusten og
sinnet vårt, og at vi er i kontakt med verden gjennom et åpent sinn
og et åpent hjerte.

I tillegg betaler man en mindre sum i abonnement
for en app som inneholder alle de formelle øvelsene
vi anvender i gruppeterapien.
Påmeldingsfrist er 15.06.20

Det viktigste er livet selv. Og livet er nå, ikke for en stund siden
eller om en stund, men nå.

