COLIBRI PRAKTIJK KUNSTZINNIGE THERAPIE
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De wijze waarop u iets maakt en hoe u zich daarin
uitdrukt vertelt iets over uzelf. De therapeut als begeleider
in dit proces verdiept zich in de hulpvraag, de persoon,
de biografie en eventueel het ziektebeeld van de cliënt.
Door zelf het proces te beleven, samen te kijken naar het
werk en de ervaringen te bespreken, groeit het zelf
inzicht en werkt u aan uw doelen.
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Kunstzinnige therapie is voor mensen van alle leeftijden, met uiteenlopende
klachten, die op zoek zijn naar een nieuwe balans tussen denken, voelen en
handelen. Voor een goede werking van de therapie is geen kunstzinnige ervaring
nodig.
We behandelen klachten rondom depressiviteit, burn-out, psychosomatiek, kanker,
hart- en vaatziekten, eetstoornissen, autisme, gedragsstoornissen, ADHD en andere
aandoeningen. Kunstzinnige therapie richt zich tevens op: Ontwikkelingsvragen,
biografische vraagstukken, coaching en (loopbaan-)begeleiding, uiten van
emoties, rouw en trauma, pedagogische begeleiding.

www.kunstzinnigtherapiepraktiijklinthia.nl
info@kunstzinnigtherapiepraktijklinthia.nl

