
Luk op... 

for dig selv 

Underviser 

Underviser på hele forløbet er 

Saskia ’t Hart, som er uddannet 

socialpædagog, coach og speciali-

seret i natur og kreativ coaching . 

Hun har 15 års erfaring i at vejle-

de og guide folk via personlige 

udviklingsforløb og samtaler. 

Forløbet er udbydes af Byhøjskolen Korskær—

et projekt under Fredericia Bibliotek 



Formålet med kurset er at leve dit liv her og nu, lukke op 
for dig selv og lære at skabe forbindelse mellem hjerne 
og hjerte. Du får mere bevidsthed om dig selv og får 
klarhed om, hvad du vil med dit liv. 
 
Din historie fortæller både dig og omverden hvem du er 
og gerne vil være. Dette personlige udviklingsforløb er 
en rejse ind i dig selv. Her vil vi sætte fokus på: 

 
- Hvordan får du mere selvværd? 
- Hvordan håndterer du en udfordring? 
- Hvordan tackler du dine negative tanker? 
- Hvad er dine bremseklodser? 
- Hvilke tanker gør du om din fremtid? 
- Tør du tage dine drømme alvorligt? 

Målgruppe 
Det henvender sig til alle, som har lysten til at kigge ind ad 
og arbejde med sig selv, som en del af en gruppe. Få mere glæde og skab det liv, du ønsker for dig selv  

Metode 
Du lærer at se sammenhængen mellem dine tanker og 
dine følelser. Kurset vil være opbygget af kreative coa-
ching teknikker og med naturen som inspiration. Forlø-
bet vil være et miks af individuelle kreative øvelser og   
gruppeøvelser. 

Principper for kurset 

- Der er plads til alle 

- Respekt for hinandens drømme og den fase 

   i livet du er i nu 

- At udvikle sig er sjovt, men kan godt gøre ondt  

   og det er ok 

- Det er dejligt at støtte hinanden undervejs 

Det praktiske 

Forløbet strækker sig over 6 gruppemøder af 2½ time i 

Medborgerhuset Korskær.  Holdet vil bestå af 8- 12 delta-

gere. Det foregår tirsdag fra kl. 18.30 – 21.00. 

4. november  11. november  18. november 
2. december  9. december  16. december 
 
Tilmelding nisanthi.t@fredericia.dk / tlf. 6093 2817 


