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Och nu låt oss välkomna det nya året
Fullt av saker som aldrig varit.
- Rainer Maria Rilke

Vagen till Niarte - Lena Herö

Här kommer en julhälsning från Bildterapi Institutet Niarte!
I år rar Niarte 20 år! Tänk så många spännande och lärorika år!
Vi tackar alla elever, som under en tre års period, har dykt ner i det kreativa processlärandet
med stort mod och entusiasm. Och vi tackar alla lärare som kommit och gått under dess år
och berikat oss med sitt engagemang och oerhörda kunskap.
Till hösten 2019 påbörjas ett uppdaterat upplägg på Niarte, som innebär att vi (Lena Herö &
Kenneth Wide) som hållit i alla trådarna i över 20 år kan dra oss tillbaka något och vi
välkomnar in en yngre generation bildterapeuter att successivt hålla i allt mer.
Bildterapiutbildningen fortsätter m.a.o. framöver sin gilla gång men med smärre

förändringar. Främst påverkas intagningsförfarandet som kommer att ske vart tredje år. Så
till hösten 2019 är en ny elevgrupp välkommen att påbörja sin bildterapiutbildning på Niarte.
Ansökningsförfarandet med intervjuer m.m. kommer att ske under ht 2018 och vt 2019.
Vi på Niarte önskar er alla en riktigt vilsam jul och ett 2018 full av berikande upplevelser!
Ni som besökt oss i Brevens bruk, känner säker igen allébacken upp till den stora gula sten
byggnaden som har varit Niartes hemstad under alla dess år. Jultomten på bilden besökte
oss troget i mer än 15 år. By the way, he is real! Och kommer från de mörka skogarna i
Finland.
Tills vi hörs igen, allt gott!
Lena Herö & Kenneth Wide

Petra Gunnarsson har startat ett nytt foretag inom bildterapi
kallat Viriditas Bild och Samtal.
– Hos mig är det mötet och den kreativa processen som styr
samtalen. Det är då det verkligen händer någonting.
Petra har arbetat med bildterapi och kreativa processer i ett 20-tal
år, som frilansare eller genom olika studieförbund. I grunden är
Petra konstnär och hon har utvecklat era olika kulturprojekt,
bland annat har hon tillsammans med kollegor drivit Hjo
konsthall. Petra har även en psykodynamisk bakgrund vilket
innebär att man utgår från det analytiska och integrerar det med
kreativitet.
– Sedan kopplar jag in olika teorimetoder när det gynnar
processen. Innan ett möte med en kund behöver Petra få lite
information. – Jag börjar med att kolla kundens bakgrund, önskemål och förväntningar. Jag
undersöker om det nns en speci k problemställning eller om kunden vill ha en djupgående
terapi. Man kan även använda mötet mer som ett coachande, för att komma vidare i livet och

få igång ödet.
Om en klient vill börja terapi eller personlighetsutveckling kan en timmes session se ut såhär:
– Vi inleder med att prata i ungefär tio minuter om var kunden be nner sig, sedan utgår man
från samtalet och målar i cirka 15-20 minuter. Därefter talar vi om hur bilden har växt fram
och kanske hinner göra ytterligare en snabb skiss innan vi summerar sessionen.
Behöver inte kunna måla Petra poängterar att kunderna verkligen inte måste ha några
konstnärliga kunskaper. – De behöver inte kunna måla ett streck, det ska gå jättesnabbt för
att intellektet inte ska gå in. Måleriet är till för att det ibland är svårt att sätta ord på saker
och ting. Men bildprocessen är inte bara ett verktyg.
– Att jobba med bild når andra nivåer som man inte når verbalt. Det kommer upp skuggor såväl som positiva saker. Att sätta det på bild är ibland ett lättare sätt att få det ur kroppen.
Bilden blir symptomavslöjande och samtidigt håller bilden känslan. Alstret lämnas sedan här
hos mig när kunden åker hem och trots att det ibland kan vara jobbiga saker kan det kännas
väldigt befriande.
Under sessionerna lägger inte Petra in några tolkningar eller egna åsikter utan hon ställer
frågor till klienten som den själv för fundera över och besvara. Efter skapandet har Petra och
hennes kund en kort summering.
– Ofta behöver man trä as era gånger för att komma in och komma vidare, menar Petra som
är exibel i sitt arbetssätt. – Om klienten kommer långväga kan man istället köra en
dubbeltimme och mer sällan. Man kan också köra terapi över Skype och bara trä as då och
då. Jag kan även ta emot grupper under en vecko- eller helgkurs och jag samarbetar gärna
med studieförbund för trä ar dagtid.
Nära till naturen Petra har sitt företag i en ateljé i sitt bostadshus vid Råbäcks egendom på
Kinnekulle. Att ateljén ligger nära naturreservat ser Petra som en fördel.
– Forskning säger att man ska komma ut i naturen. Det blir en helhetsupplevelse att komma
ut i den här miljön vilket jag tror gynnar processen i de esta fall.
Petras företag riktar sig både till privatpersoner och till företag. – Jag tänker även vända mig
till vårdpersonal som skulle kunna använda sig av bildterapi i sitt arbete, utifrån sin egen
yrkeserfarenhet och bakgrund.
I framtiden hoppas Petra att bildterapi blir mer vanligt. – Den ordinarie vården är mer
ensidig idag och köerna är långa. Ofta är det inriktat på kbt och det passar inte alla.
Jag vill bidra med verktyg till den som kommer för terapi eller självutveckling. För kunden kan
detta vara början på en lång resa som pågår hela livet. Och det behöver inte vara en tung
resa – det kan vara en upptäcksfärd.
Artikel av Lina Svensson, Götene Tidning, December 2017, sidan 39.

Gärd Holmqvists avhandling ska
presenteras :
”Bildterapi – En väg till förändring och hälsa”
Datum: 26 januari 2018
Plats: Högskolan i Halmstad
Tid: Kl 13:30
Bjuder in SRBt´s styrelse till den efterföljande festen samma
dag till självkostnadspriset 300 kr/person.

Lika-Olika-Unika
Den 26 november hölls en workshop i Stockholm rörande konstnärliga/kroppsbaserade
terapier.
Workshopen organiserades av et nätverk som kallas ”kusinträ en”, i vilket föreningar och
förbund som exempelvis psykosyntesförbundet, gestaltterapeuter, symbolterapeuter och
uttryckande konstterapeuter ingår i.

Nätverket organiserar 1 -2 workshops per termin och dessa utgår från ett case, en klient med
en hanterbar frågeställning och tre terapeuter från olika föreningar, som i tur och ordning
demonstrerar sina varierande sätt att närma sig klientens problem.
Det nns intresse för att SRBT också ingår i nätverket och då önskas en representant från vår
förening som kan ingå i kusinföreningens styrgrupp. Om det låter intressant för någon i
föreningen, vänligen kontakta srbt:s styrelse.

ELEVER...har kommer en fantastisk utbildnings möjlighet för er!
Medan jag var på AATA-konferensen talade jag med era företrädare från högskolor och
universitet som erbjuder mastersprogram i USA.
De är intresserade av att eventuellt ge svenska bildterapielever praktikplatser på sjukhus,
psykiatriska sjukhus, rehabiliteringscenter och samhällsorganisation för psykisk hälsa.
Några av skolorna är: Cedar Crest College, Drexel University, Edinboro University, Florida State
University, Lesley University och mer.
En termin på 14 veckor skulle ge svenska elever upp till 400 timmar praktik. Utmärkta
kunskaper i att läsa, skriva och tala engelska krävs.
Tala med era programledare för bildterapi i Sverige om möjligheten att arbeta med det i ditt
program. Kontakta mig för mer information. Catherine Jonsson - art4health@gmail.com
Foto från Denver, Colorado - bildterapi elev har praktik med barn i sjukhuset.

Citat av Anaïs Nin
Jag gav inga löften inför det nya året. Vanan att göra planer, kritisera, sanktionera och forma
mitt liv är för mycket av en daglig händelse för mig.

20th Nordic Art Therapies Conference - October 11- 14, 2018
Iceland is hosting the 20th Nordic Art Therapies Conference in Hveragerði, a beautiful
village surrounded by geothermally active area, 35 km outside of Reykjavik.
We are now sending out a call for papers and workshops. Our call is open to all creative
arts therapies: art therapy, music therapy, drama therapy, dance/movement therapy,
poetry/bibliotherapy, and psychodrama.
Deadline for all proposals submission: February 24, 2018
The theme of the conference is “Diversity within the Creative Arts Therapies.” We aim to
explore the diversity of theories in practice, population, research and studies in all the
creative arts therapies. We are excited to hear and experience what each of you have to o er
and to learn from each other.

During the conference, we will hear paper presentations and participate in workshops. We
especially encourage you to share your ideas through a workshop, as learning by doing is
very powerful.
We invite you to send abstracts that somehow correspond with the theme described but
keep in mind that diversity comes in many forms and colors.
Abstracts should not be longer than 200 words, only abstracts submitted in English will be
considered. Please write your abstract in clear and precise language.

Check out the website for more information: http://www.ncatc2018.is

2020 kommer Nordiskt Bildterapi seminarium att äga rum i
Sverige!
Vi behöver börja planeringen NU!!
På årsmötet 7 april kommer vi att forma en arbetsgrupp för att sätta i gång med
förberedelser. Vill du vara med?
Missa inte årsmötet eller kontakta Jane Hawes MOB 073 9779792, janehawes@live.se

WORKSHOP inför kommande
utbildningsgrupp i Dans och rörelse som
terapeutiskt verktyg
DMTT-metoden Dance and Movement as therapeutic tool
Du ges här möjlighet att prova på dansterapeutiska tekniker. Öka
din
förståelse av hur det ordlösa samspelet påverkar oss i mötet med
människor
samt få en inblick i hur man med kroppen, rörelsen och dansen som
utgångspunkt kan förstå och behandla olika typer av problematik.
Workshopen ges som en introduktion till kommande utbildningsgrupp i Dans
och Rörelse som terapeutiskt verktyg 2018 men kan även tas fristående. För
dig som går vidare till utbildningsgruppen dras denna kostnad av från
terminsavgiften.
Datum: 14 januari 11.00-14.00
Kostnad: 750kr ink moms
Varmt välkommen med din anmälan!
Nita Gyllander leg psykoterapeut, dansterapeut och handledare
www.nitagyllander.se mob: 0707-380344

info@nitagyllander.se
Monika Thelin leg psykoterapeut, dansterapeut och handledare
www.monikathelin.se mob: 0708-287928
info@monikathelin.se

Citat av Neil Gaiman
Jag hoppas att du kommer att göra misstag det här året. För om du gör misstag gör du nya saker,
försöker nya saker, lär dig, lever, driver dig själv, förändrar dig själv och ändrar din värld. Du gör
saker du aldrig har gjort tidigare, och ännu viktigare, du gör något.

https://youtu.be/3Uo0JAUWijM

Citat av Alfred Lord Tennyson
Hopp skratta från dörren till det kommande året, viskar: "Det blir lyckligare."

Gå med i SRBt!
Kriterier för medlemskap:
Till yrkesmedlem i SRBt kan den antas som yrkesmässigt
bedriver bildterapi eller har påbörjat klientarbete i
utbildning till bildterapeut och som vill arbeta för
förbundets målsättning.
Till intresse/stöd medlem antas den som vill anta och
arbeta för förbundets målsättning, dock utan rösträtt.
Ansökan om yrkes- alt intressemedlemskap:
Ansökan sker numer elektroniskt - gör så här: Klicka upp
nedan angivet formulär och spara ner det till din dator, öppna
det sedan från den plats du sparade det till och fyll i det
elektroniskt, spara.
Elektroniskt ansökningsformulär (nytt 2017-06-16)
Stadgar (reviderad 2016)
Etiska riktlinjer SRBt (reviderad 2016)
Sänd

formuläret

som

bilaga

per

e-post

till

medlem.srbt@gmail.com - dit även eventuella frågor om
ansökan sänds. Ansökan prövas sedan av SRBt:s styrelse.

Citat av John O'Donohue, Anam Cara: En bok om keltisk visdom
Ingen annan har tillgång till den värld du bär i dig själv; du är dess vårdnadshavare och entré.
Ingen annan kan se världen som du ser den. Ingen annan kan känna ditt liv så som du känner det.
Således är det omöjligt att någonsin jämföra två personer eftersom varje står på en annan mark.
När du jämför dig med andra, bjuder du avund i ditt medvetande; Det kan vara en farlig och
förstörande gäst.

Fria Ord/Fria Bild - Dörrar att öppna in till det
nya året...
En av de saker jag älskar mest av att bo i Sverige är de vackra
dörrarna som nns i gamla städer, kyrkor, slott och hus. Dörrar är
platser för paus, hitta din nyckel, öppna och gå in.
Dörrar tjänar syftet att stänga om oss, släpp ut oss, skydda oss
från både kyla och framlingar. De är skydd som öppnar och
stänger runt ett tröskelvärde.
Trösklarna tar oss från ett ställe till ett annat - ofta från utsidan till
insidan eller tvärtom. De är symboler för att ytta från en miljö till
en annan, från en tanke till en annan, från en känsla till en annan, från en existens till en

annan.
Jag tror att våra liv aktiveras dynamiskt genom att symboliskt öppna och stänga dörrar och
genom att överskrida trösklar. Att öppna våra hjärtan till nästa inbjudan är en viktig del av att
leva ett helt liv, även om det betyder att vi går bort från det som är bekvämt och bekant till
vad som känns okänt eller obekväma.
Motståndskraft mot förändring är en hård tröskel att passera för oss alla. Förändring möter
oss på oväntade sätt och är ibland inte vårt eget val.
Det kommande året är okänt för oss nu. Vi kan bara gissa oss till komedierna och tragedierna
framåt; några i nyheterna och några i våra egna liv. Vilka trösklar kommer att visas? Vilka
dörrar öppnas eller stängs?
Vi kan inte se det härifrån och det är en bra sak!
När vi var barn, hur skulle det vara om vi kunde se alla vårt livs händelser utsträckta framför
oss? Som vuxna: skulle det se annorlunda ut i det nya året? Jag är inte så säker på att vi
kunde överleva den förkunskapen!
Dessa frågor påminner mig om den klassiska hinduiska skriften Bhagavad Gita, den del då
Arjuna ber Lord Krishna att få se med sin guds öga på existensen. Denna erfarenhet var
alltför överväldigande för Arjuna.
Arjuna hade inte förmåga att förstå tidens början och slut, de stora civilisationernas
uppkomst och fall, födelse, liv och död för varje människa och djur som någonsin existerat.
Att korsa genom Lord Krishnas verklighet innebar för stor kunskap för en dödlig att bära. Och
så är det för oss.
Låt oss betrakta dörrar och trösklar som medel vi kan använda för att berika vår uppfattning
och fördjupa vår erfarenhet av här och nu.
Som bildterapeuter erbjuder vi behandling för klientens motstånd mot förändring, övergång
och omvandling. Denna kreativa terapeutiska process är central för att hjälpa många klienter
över tröskeln bort från depression, missbruk och andra svårigheter. Lyckligtvis nns det
många sätt att använda bildterapeutiska metoder för att hjälpa till med övergången och till
och med omvandlingen.
Jag tror att det skulle vara till nytta för oss och våra klienter att tänka på dörrar och trösklar
under denna första månad i det nya året. Genom att skapa visuella symboler på dörrar och
trösklar genom ritning, målning och skulptur kan man använda aktiv fantasi för att underlätta
en övergång från smärta och lidande till förståelse, tillväxt och helande.
Glad övergång till det nya året!
MVH,
Catherine Rogers Jonsson

Om FRIA ORD - FRIA BILD!
Detta är en avdelning för våra medlemmar där ni kan uttrycka era åsikter, tankar och känslor
om bildterapi, psykologi, konst och mer!
Skicka din text och/eller bild till redaktören före den 15: e månaden. Den kommer att ingå i
nästa månads BildterapiForum.
Om ingen skickar en artikel kan jag i allmänhet komma med några tankar.
- Catherine, redaktör

Om SRBt Nyhetsbrevet BildterapiForum
SRBt nyhetsbrevet publiceras september till juni för att ge
aktuell information om bildterapi i Sverige, lyfta fram vårt
dynamiska yrke och dess kreativa medlemmar.
Om inlämnande av information:
Skicka in artiklar före den 15: e varje månad för
införlivande i nästa månads nyhetsbrev.
Ingan PDF- ler !!!
Skicka endast WORD-dokument och JPG- ler under 1.0
Megabit!!! Vårt nyhetsbrevs software kan inte rymma
andra format!
OBS! Korrigera din egen grammatik och stavning! Jag
kommer att formatera din text så att den passar
nyhetsbrevet, men jag kommer inte att korrigera din
språkanvändning.
Vi förbehåller oss rätten att inte publicera någon artikel
som bedöms olämpligt för nyhetsbrevets mål och SRBts
etik.
Catherine Rogers Jonsson, redaktör
Jan Elof Jonsson, språkstöd
BildterapiForum antal läsare i December 2017: 369
art4health@gmail.com
bildterapi.se

0705507195

