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 Samtale- & udviklingsgruppe 
 

Et forløb over 6 måneder med start 10.11. 2018 

  
6 x lørdage 
Gruppen mødes ca. hver 5 uge - Kl. 9 - 17 

Kursusleder 
Christian Valentin Steffensen - SeniorPsykoterapeut, Facilitator & Coach 

Indhold 
Fortløbende udviklingsgruppe som har til formål at understøtte, inspirere, stimulere, supervisere, 
undervise og kickstarte de livsprocesser, der er den enkelte deltagers virkelighed og hverdag. På den 
måde er formålet og mål for dette gruppeforløb, at vitalisere kroppen, psyken og den enkeltes 
kommunikation med omverden. 

Arbejds- og livskvalitet, kompetencer og karriereudvikling vil indgå som en naturlig del i dette forløb. 

Form og metoder 
Undervisningsformen er oplevelses- og procesorienteret, med psykologiske og teoretiske indlæg til 
inspiration og integration af deltagernes livsprocesser.  

De terapeutiske metoder vil være Gestaltterapi, Kropsterapi, Mindfulness, Psykodrama, Drømme, 
Kunstterapi og Indsigtsgivende billedsymbolarbejde m.v. en form, der beskrives som  Integrativ 
Psykoterapi. 

Fokus i undervisningen vil være den enkelte deltagers livskvalitet og funktionsevne i egetliv, i samliv og 
venskab, i kærlighed, i karrieren og arbejdsliv, i eksistensen.  

Temaer i undervisningen vil bl.a. være: kontakt indadtil til sig selv og udadtil i dialog, 
forsvarsmekanismer og kroppens selvregulering, nu’et og nærvær, selvmanifestation og centrering – 
væren, valg og ansvarlighed.  
 
Den enkeltes som gruppens processer vil være i centrum i det terapeutiske arbejde, således, at det 
personlige autentiske selvherredømme i interaktion og kommunikation kan blive styrket.  

Målgrupper / hvem kan deltage i gruppen 
Kurset er for alle der ønsker personlig- og faglig udvikling igennem gruppeterapi og selvudfoldelse i 
gruppeprocesser.  
Der er tilrettelagt 2 x 6 lørdage pr år, hvilket betyder at man kan vælge 1 eller flere perioder i 
forlængelse af hinanden. Denne udviklingsgruppe kan dermed benyttes som en del af "sin" leder- eller 
coach- efteruddannelse og med varighed på minimum på et ½ år.  
Minimumsalder 25 år - ingen max alder. 
Max deltagerantal 10. 
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Tavshedspligt 
Vi gør opmærksom på, at der er tavshedspligt vedrørende viden om medkursister. 
 
Datoer for 1. gruppeforløb 
Lørdagene: d. 10.11.18 , 12.1.19, 16.2.19, 23.3.19, 27.4.19, 1.6.19 

Kursuspris for 6 lørdage 
Privatbetaling: 9.000 kr.  
Virksomhedsbetaling / Offentlig: 14.000 kr. + moms  
Incl. kaffe/te/frugt. Deltagerne tager selv frokost med. 

Kursussted 
Enkesædet, Skaverupvej 16, 4572 Nr. Asmindrup 

Optagelse i et gruppeforløb 
Skriv et brev til mailadressen: cvs@dipsu.dk eller cvs@valentin-consult.dk 
De informationer der er brug for er: dit navn, adresse, tlf., din beskæftigelse, om du lever 
alene/familie/par, om du har børn og nogle linjer om din motivation for deltagelse i gruppen. 
Skriv også hvis du tager medicin af nogen art eller der er andet du ønsker Christian er informeret om. 
Alle informationer vil blive behandlet fortroligt.  
Skriv også om du er privatbetaler eller det er en virksomhed eller det offentlige der er betaler. 

Optages du i gruppen betales kursusafgiften umiddelbart derefter.  
Bliver gruppen overtegnet, vil ansøger automatisk blive tilbudt en plads i næste gruppeforløb.  

Framelding 
Ved framelding tidligere end 30 dage før kursusstart betales 2000 kr. og restbeløbet returneres. Ved 
framelding senere end 30 dage før uddannelsesstart tabes den indbetalte kursusafgift.  

Der ydes ikke kompensation ved deltagerfravær under kurset uanset årsagen hertil. 

Dokumentation og kursusbevis 
Der udleveres kursusbevis for det gennemførte kursus. 
 

 

 

    

 Christian Valentin Steffensen 

 

 

 

Besøg www.dipsu.dk og www.valentin-consult.dk for yderligere information 
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