
Kursus i Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi 

Den drømmende krop: Proces-arbejde med kropssymptomer og drømme 

”Vi drømmer ikke kun om natten. Kroppen drømmer hele tiden” 

v. Jytte Vikkelsøe, ph.d. 

Indhold: Kurset vil omhandle procesorienteret psykologi og dens anvendelse i fht. psykoterapi. 

Procesorienteret psykologi er en spændende integrativ tilgang til arbejdet med forandringsprocesser, som 

tilskriver kroppen og kropsprocesser en central rolle i forandringsarbejde. Undervisningsformen vil primært 

være oplevelsesbaseret. Vi vil i løbet af de to dage udfolde drømme-kroppen, der er koblingen mellem 

kropssymptomer og drømme, herunder vores tidlige barndomsdrømme. Bl.a. vil vi arbejde med at finde det 

som Arnold Mindell kalder vores livsmyte gennem teori og øvelser omkring vores barndomsdrømme og 

kropssymptomer. Når vi udfolder de dybere psykologiske lag bag vores kropssymptomer og 

barndomsdrømme begynder et mønster at træde frem. Dette mønster løber ikke alene gennem vores liv 

som en rød tråd. Det er det mønster hvoromkring vores største og vigtigste udviklingsprocesser vil 

forekomme. 

Om kursusholderen: Jytte Vikkelsøe er langtidskollega og student af Arnold Mindell (som har udviklet 

procesorienteret psykologi og teorien om drømme-kroppen). Hun er seniormedlem af staben på Process 

Work Institute of Portland og har været med til at udvikle centre for Procesorienteret Psykologi i USA, 

Europa, Asien, Australien, og New Zealand og afholder kurser og workshops internationalt. 

Tid og sted: Lørdag den 1/11 og søndag den 2/11 kl. 10-17 i Dansk Psykolog forening, Stockholmsgade 27, 2. 

sal, 2100 København Ø. 

 
Tilmelding: Senest den 29/9 2014 til kasserer Anne Traulsen (mail: anne.traulsen@yahoo.dk) med oplysning 
om navn, mailadresse, telefonnummer og evt. medlemsnummer i DP. Tilmelding er bindende. 
 

Pris: 2500 kr. for medlemmer af Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi og 2750 kr. for ikke- 

medlemmer. Studerende/ledige/pensionister: 1250 kr. for medlemmer og 1500 kr. for ikke-medlemmer. 

Frokost og kaffe/the/snack er inkluderet i prisen. Deltagergebyr indsættes på konto 0400-4012612201 

samtidig med tilmelding. HUSK at skrive dit navn i modtagerfelter ved overførsel! 

mailto:anne.traulsen@yahoo.dk

