
SKABENDE NÆRVÆR

Vi undersøger hvordan vi bygger bro og skaber 
forbindelsen mellem det enkelte menneskes 
personlige fordybelse og omverdenens kald.

samskabende processer og bæredygtig dannelse

 Hvis Verden kalder på det bedste i mig – hvad ville den så kalde på?

U-teoretisk læringsrejse 2018

Vi faciliterer oplæg i en vekselvirkning mellem: 

•  Faglige oplæg, indlæg & dialoger om Teori U 
 og Bæredygtig Dannelse som et tværfagligt, 

inkluderende og nyskabende afsæt for livgivende 
udviklingsprocesser.  

•  Kreative processer som stimulerer evnen til 
 at tænke nyt. Vi udforsker forandringspotentialer 
 gennem bevægelse, improvisation, collage, 
 billeder, metaforiske genstande og tekst.

•  Krops- og nærværstræning som del af den 
 daglige rytme. Vi begynder dagen i stillhed og 
 giver rum til fordybelse. Vi opsøger Skagens 

smukke natur med ophold i det fri. 

•  Erfaringsudveksling mellem deltagerne. 
 Vi konkretiserer og omsætter intentioner, 
 tanker og erfaringer.
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‘Where your talents and the need of the world cross, there lies 
your vocation’ - Aristoteles

Vi tager afsæt i treklangen 
indre fordybelse – samskabelse – eksistentiel mening

At skabe nye praksisser i din hverdag gennem:

 Teori U i praksis
 – Metoder og arbejdsformer som kan bruges i personlige og professionelle 

udviklingsprocesser
– Hvis verden kalder på det bedste i mig – hvad ville den så kalde på?

 Kapacitetsopbygning
– Fortrolighed med at være i åbne processer; presencing og emergens 
– At arbejde med æstetisk samskabende processer
– Tid til refleksion og fordybelse; langsomhed, sanselighed, nærvær 

 Bæredygtige dannelsesprocesser 
– Udvikle din personlige professionelle praksis
– Undersøge forbundenhedens realitet og samspillet mellem del og helhed

 FN’s 17 verdensmål som fælles pejlemærke i det 
igangværende paradigmeskifte 

– Hvordan kan vi handle ansvarligt, bæredygtigt og etisk?
– Hvordan kan æstetiske og kunstneriske processer bidrage til at gøre 

Verdensmålene til en positiv global fortælling?

Følg os på 


