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Skam og Kreativitet: Fra affekt til Individuation handler om skam og hvordan vi kan bruge kreative metoder
til at forvandle skam til brug i en livslang selvudviklingsproces.

Med udgangspunkt i en jungiansk forståelsefor det personlige og det kollektive ubevidste, beskrives skam
som en af de mest centrale affekter i relation til selvværd og den gode livskvalitet.

Bogen er delt itre dele. Del et handler om skam og hvad vi skal vide om skam som enforberedelse til selve
helingsprocessen. Kapitlet introducerer de relationer vi kan udvikle til indre personligheder, med forbindelse
til selv-fordømmende stemmer, såvel som til merværdige sider. Begreber i den jungianske psykologi vil blive

præsenteret sammen med en psykologisk forståelse for kreativeprocesser.

I bogens anden del præsenteres skam i relation til syv grundliggende affekter, som er samlet i ’Den Blå
Diamant’. Modellen viser, hvordan alle affekter bliver vigtige trædesten i en skamhelings proces, og hvordan

skam kan skjule sig bagved andre affektive tilstande, som vrede, sorg og frygt.

I bogens sidste del forbindes de syv affekter med trin i Inannas nedstigning og tilbagekomst, som mytiske
billeder der indeholder forskellige følelsesmæssige tilstande når de opleves i en skamhelingsproces. Formålet

her er at vise, hvordan udviklingen af det originale selv, der ligger bag ved skammen, også er med til at
forandre forholdet mellem det feminine og det maskuline princip i vores tid.

Det specielle ved bogen, er kombinationen af jungiansk psykologi, affekt teori samt kunstterapeutiske
metoder i forhold til skam. Hensigten er at inspirere klinikere og studerende til at opdage og arbejde mere

direkte med skam, når skammen indfinder sig i det terapeutiske rum. Bogen henvender sig også mere generelt
til læsere med interesse i skam, og for hvad man selv kan gøre når skammen overtager det gode liv.
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