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WholeWorldPlay®
Velkommen til en verden af leg, kreativitet og transformation

WholeWorldPlay®
WholeWorldPlay® er udviklet fra
mere end 20 års erfaring i arbejdet
med børn, voksne, teams og
organisationer i forandring, udvikling
og kreativitet.
WholeWorldPlay® er en metode, der
har sin anvendelighed hvor mennesker
er i forandring og udvikling. Det kan
være i organisationer, virksomheder,
familieterapi, skoler, pædagogisk
psykologisk rådgivning, sygehuse,
samt i privat praksis for psykologer og
psykoterapeuter.

I arbejdet med sand og symbolisering,
kommer vi i kontakt med de historier og
myter, alle mennesker har indeni.
WholeWorldPlay® er udviklet, så du som individ, system
eller organisation får støtte til udvikling og kreativitet fra at
lege med figurerne i sandet. Det hjælper os med at finde
mening og skabe bæredygtige forandringer.
De figurer vi bruger er æstetisk smukke, håndmalede og nøje
udvalge.

Dato´er i 2017 hos Yes2Life
Pæd. Sandplay

Sandplay terapi

Facilitator

WholeWorldPlay®
Counselor.
Opstart 1-3. februar
2017.

Sandplay terapeut
7 dage. Opstart 22.23. februar 2017.

WholeWroldPlay®
Facilitator. 4
moduler á 3 dage.
Kan bestilles .

THE LOREM IPSUMS

SOMMER 2016

Vision og mission
Vores Vision er at integrere vigtigheden af leg i
virksomheder og institutioner over hele verden, og
gennem vores mission at certificere kompetente

mennesker i at bruge WholeWorldPlay®

Erhvervslivet
I erhvervslivet anvendes WholeWorldPlay® i
arbejdet med ledelse, teambuilding, forskellige stadier
i udviklingen af et projekt, facilitering af
forandringer, konflikter og gruppe coaching.
WholeWorldPlay® er udviklet, så du som individ,
system eller organisation får støtte til udvikling og
kreativitet fra at lege med figurerne i sandet.

Kontakt
Inge Grethe Ludvigsen: inge@yes2life.dk
www.yes2life.dk Tel: + 45 20121413

Undervisning
For professionelt at bruge WholeWorldPlay® tilbyder
Yes2Life undervisning og uddannelse for rådgivere,
konsulenter, lærere, ledere, formidlere, psykologer,
psykoterapeuter og andre interesserede i, hvordan man
anvender metoden og integrere det i sit arbejdsliv.
Vi tilbyder undervisning på dansk og engelsk.

WholeWorldPlay® Kit
Et sæt WholeWorldPlay® Kit består af:
3 grå plastbakker med låg indeholdende hånd malede
figurer.
1 blå plastbakke med låg med modeller sand.
Alle elementerne er testet og kan anvendes fra 4 år.
Pris: 5560,00 DK inc.moms, hertil kommer
forsendelse.
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