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Hvem er jeg?
• Cand. Mag. Historie, psykologi og idræt
• Gymnasielærer
• Ph.d. 2004-2011
• Projektleder 2012-15
• Specialkonsulent 2015-17
• Region Sjælland - forskergruppe ”Prevent Chronicity” 
• Underviser på VUC, Absalon, KU
• Vejleder på en forskningsprojekt
• Redaktør sammen med Simo Køppe og Helle Winther på ny bog 

”Psyken i kroppen”
• Kropspsykoterapeut / snart Imago-uddannet
• Har altid dyrket idræt

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 

Supervisor
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Jeres Baggrund

• Hvor og med hvem arbejder I? 
(socialpædagoger, sygeplejersker, 
fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
socialrådgivere og social- og 
sundhedsassistenter, plejere, andet)

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Fysisk aktivitet (FA)

• Det er undervurderet

• ”Det mest enkle tiltag” Egil Martinsen.

• Hvordan finde mening og tilbage i 
fællesskabet og til sig selv?

• FA – kan være et ideelt tiltag

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Den subjektive erfaring

• Jims egne erfaringer

• Jeres egne erfaringer

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Program
1. Krop og fysisk aktivitet (FA) i indsatser for mennesker med 

sårbarhed
2. Data, Viden og Empiri om FA’s som recovery og rehabilitering
3. Noget teori
Pause – walk and talk – en lille øvelse: BESA-skema og Guide til 
implementering

I må meget gerne afbryde, spørge etc.
Video med Jasper om Fysisk Aktivitet som recovery – Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=adfVLsIaN4U

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Projekt ”Bevægelse, Krop & Sind”

4 partnere:
Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune 

og Region Sjælland

Satspuljemidler fra sundhedsstyrelsen: Styrket 
sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare 

grupper

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Fysisk aktivitet i projekt

Fysisk 
Aktivit

et

UCSJ

Valgmodul

Diplomuddannelse

Idræt 

For 

Sindet

Kerneydelse 
i social-

psykiatrien

Kompetence-
udvikling

Tvær-
sektorielt 

samarbejde

Ansat idræts-
koordinator

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Fokus og Pointe

• Sanselighed og Kropslighed er undervurderet og 
negligeret

• Historisk har kroppen i behandling stået i 
centrum frem til psykofarmaka i 1950’erne

• Pillen og Hjernekemi fylder meget i psykiatrien

• Dagens udbytte: At se på krop, bevægelse og FA 
på en ny måde + Implementering tilbud

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Den kropsløse psykiatri og Neuro-
pædagogik

Fokus på:

1. Kroppen som fysisk objekt / Neurobiologi

2. Fokus på diagnose (patient som objekt)

3. Kognitive metoder

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Per Jørgensen et al.: Psykiatriens udfordringer
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Tilgang og Metode
• Medicinsk tilgang og metode

• Psykosocial tilgang og metode

• 3 psykosociale tilgange:
1. Kognitiv – sprog, samtaler, psykoedukation
2. Adfærdsmæssig – ændr adfærd, så ….
3. Oplevelsesorienteret – kropslighed og sansning

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Indledende kommentarer

• Fysisk aktivitet synonym for idræt, motion, 
bevægelse (gåtur<=>maraton)

• Mennesket er skabt til bevægelse

• At mærke sig selv er kropsligt og en forudsætning 
for recovery / behandlingseffekt

• FA er ikke et vidundermiddel – kan ikke stå alene 

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor 12



Åbent spørgsmål

• Hvilken betydning tillægger du selv din 
kropslighed, velvære, sanselighed i dit liv?

• Hvilken betydning tillægges det på jeres 
arbejdsplads?

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Den kropsløse dagligdag

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Hvorfor fysisk aktivitet for mennesker 
med psykiske udfordringer?

1. Fysiologisk – sindslidende dør før tid, nedsat 
livskvalitet pga. livsstilssygdomme

2. Socialt – afstigmatiserende, øget selvtillid og 
inkluderende

3. Psykologisk – mening, nærvær, samlethed, 
kontaktevne

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Fysisk Aktivitet virker på…
• Angst
• Depression
• Skizofreni
• Borderline
• ADHD
• Misbrug
• Autisme
• Udviklingshæmning
• Stress
• Osv…

Virker hvis det giver MENING

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Mindre tilbagefald

• Forskningsempiri viser mindre tilbagefald ved 
fastholdelse af Fysisk Aktivitet (FA)

• Ligeledes forebygger FA

Kilde: Egil Martinsen: Kropp og Sinn 2018.

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Førende Psykiatriforsker

”Fysisk aktivitet – det mest enkle tiltag”

Egil Martinsen

Professor, Overlæge og Universitetet i Oslo

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Eksempler / Empiri

• Forskningsprojekt ”Sikringsafdelingen”

• Og andre eksempler

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Idrætspsykologisk forskningsprojekt
Retspsykiatrisk Afdeling – Nyk. Sj.

Mål:

At undersøge virkningen af 
fysisk aktivitet for patienter 

med diagnosen skizofreni

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Citater fra Patienter i forskningsprojekt
• ”Mine stemmer forsvandt”

• ”Jeg kan mærke mig”

• ”Den mur der normalt omgiver ham er væk, når han kommer ind fra idræt.”

• ”Jeg bliver i bedre humør og får overskud til andre gøremål”

• ”…når hun kommer ind i afdelingen, jeg vil endda påstå, det er det eneste 
tidspunkt, hvor hun virker vågen.”

• ”Når jeg laver fysisk aktivitet kan jeg høre fuglene synge og dufte græs og 
træer”

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Morten

• Ung mand, Været passiv 2 år på 
Sikringsafdelingen – taget 35 kilo på, passiv 
opgivet krop, slæbende gang

• Journal: Voldsom nedsat perceptionsevne, kan 
ikke handle relevant i tid og rum, kan ikke 
koncentrere sig og kan ikke samarbejde med 
andre personer om funktionelle opgaver

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Morten / Fysisk aktivitet

• Interview af Morten og hans præference til 
fysisk aktivitet:

• Tidligere spillet boldspil især fodbold med 
kammerater i skole og i lokalt boligområde

• Aldrig dyrket foreningsidræt

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Observation fra Fysisk aktivitet med 
Morten

• Mange (de fleste) kropslige passive 
symptomer væk

• Intakt Perception i hockeyspil – ingen 
problemer med perception og spatio-
temporalitet, ingen problemer med at 
samarbejde med andre personer, ingen 
problemer med at handle relevant

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Citater
Morten: ”Jeg kan godt lide at mærke min krop, når 
den er øm efter træning... Mine tvangstanker og 
stemmer forsvinder når jeg træner… Jeg bliver i 
bedre humør – mine tanker bliver bedre.”
Personale om Morten: ” Mortens kropsholdning er 
mere oprejst… Man har efter idræt øjenkontakt 
med ham… Han er mere koncentreret og kan bedre 
gennemføre samtaler”

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Depression

• Et eksempel med Birthe Neumann

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Skuespilleren Birthe Neumann

• Jeg husker den første dag, hvor jeg får 
udgangstilladelse. Det er en meget, meget 
varm dag. Jeg går op ad Nordre Fasanvej, og 
så er det, at jeg hører musik. På denne 
stillestående varme sommersøndag 
eftermiddag, hører jeg pludselig, at nogen 
spiller ”Rock Around The Clock Tonight: One, 
two, three o`clock, four o`clock rock….”. 

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Skuespilleren Birthe Neumann

Jeg går efter musikken. Gennem et vindue ser 
jeg så dette hold af kvinder, der danser til 
musikken. Klædt i pink, gul, koboltblå–i 
virkeligheden meget stærkere farver end jeg 
kunne tåle. Men jeg var draget. Det var 
kvinder på min alder eller yngre eller ældre, 
som dyrkede aerobics for fuld udblæsning. 
Og så var det, jeg vidste, at det var det, jeg 
skulle.

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Så du begynder at gå i fitness-center?

Ja, jeg dyrker hård konditionstræning i form 
af aerobics. Ikke 1 time ad gangen, men 
to timer i træk. Hver dag. Og ofte både 
formiddag og eftermiddag.

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Og hvad sker der –forsvinder depressionen og 
tvangstankerne, mens du laver aerobics?

• Nej, slet ikke. Jeg kan have de forfærdeligste 
tanker, mens jeg hopper rundt. Det er bagefter 
det sker. Når jeg rigtigt har svedt og bagefter 
står under bruseren og senere smører min krop 
ind i lotion, så er det, at jeg får denne utrolige 
følelse af velvære. Desværre varer denne følelse 
ikke ved særlig længe. Men det er dette ”kick”
af velvære og nydelse, som jeg stræber efter.

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Borger med depression

• ”På de rigtig dårlige dage så føles det sådan... 
hvis du tager sådan en malerpalet og blander 
alle farverne sammen - føles det gråt. Men 
motion får ligesom farverne til at løbe 
tilbage, så man ligesom kan se mere, og 
verden bliver mere overskuelig.”

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Borger med Borderline

• ”Før vi startede på fysisk aktivitet og idræt 
kunne jeg intet mærke, når jeg lavede FA eller 
bagefter. Men efter vi er begyndt at snakke 
om forskellen i selvoplevelsen før og efter 
idræt, kan jeg mærke mig selv – og det er 
meget motiverende for mig.” 

Pige på 18 år med depression og borderline.

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Mandlig beboer fra psykiatrisk Bosted. 
45 år med diagnose Skizofreni

”Jeg havde ikke svømmet i 20 år, men det kunne jeg 
sagtens. Kroppen husker det jeg kunne. Det giver mig 
overskud til nye ting – jeg føler mig ikke som psykisk syg, 
når jeg står i bruseren efter svømning. 
Jeg fik lyst til at spille mandolin igen. Det kunne jeg ikke, 
men så tænkte jeg, at måske er det det samme som 
svømning – at kroppen kusker. Så jeg lod være med at 
tænke og kunne pludselig igen spille på mandolinen”. 

Mand på ca. 45 år.

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Hvordan kan det forklares?

En smule teori og en del modeller

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Bevidsthedens domæner

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Embodiment
At kunne mærke 
sig selv
Minhed i oplevelsen
”Jeg-er-mig”/”jeg-kan”

Tænkning

Sansning Følelse

35



Den spaltede bevidsthed

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Disembodiment
Tab af selvfølelse
Tab af ”Min-hed” i 
oplevelse
Tab af ”Jeg-kan” 

Tænkning

Sansning Følelse

36



Fysisk aktivitet=>Embodiment

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Selvfornemmelse
Oplevet ”Jeg-er-mig”
Oplevet ”Jeg-kan”
Jeg kan mærke mig

Tænkning

Sansning Følelse
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Kropssubjekt en medfødt Bevidsthed

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Embodiment
Kropslig Væren
Medfødt selvfornemmelse

Psyke

KropDen kropsligt følte
fornemmelse.
Det går forud for
refleksionen.
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Kropssubjektet presses – krops- og 
selvfornemmelse tabes

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Psyke

Krop

Disembodiment
Dissociation
Fragmentation

39



RE-Embodiment ved Fysisk Aktivitet

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Re- Embodiment
Kropslig Væren
Ny selvfornemmelse
Nye muligheder

Psyke

KropDen kropsligt følte
fornemmelse.
Det går forud for
refleksionen.

40



Vigtige begreber

• Selvet

• Embodiment

• Krop og Psyke – bevægelse

• Kropsskema

• 1. persons perspektiv – motivation

• Inklusion - Kultur

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Liv og Væren – En tone og Musikalitet

• Bundklang – mighed som bundklang

• Efterklang – mødet med anden

• Samklang – føler jeg mig hjemme vs. solipsisme

• Genklang – spejles jeg?

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Embodiment

• Væren-i-egenkrop

• Bevidsthed udgår fra kroppen

• Væren er før-refleksiv – det er hvad jeg 
mærker og oplever

• Vi er født med embodiment – kroppen er 
autoaffektiv

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Disembodiment

• Skizofreni – jeg kan ikke mærke mig selv – det 
påvirker mine tanker, min selvoplevelse 
(emotionelt ustabilt SELV)

• Depression – jeg mærker mig selv så tydeligt 
på en grim og tung måde – det påvirker mine 
tanker, min selvoplevelse

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Kropsskema
• Kropsskemaet er tidligere indlejrede oplevelser og 

kompetencer

• Motivation, lyst, mening, stemning

• Agency indlejret i kropsskema

• Borgerens kropsskema => MENING

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Embodiment – Den levede Krop

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Krops-
subjekt

Omverden

Kroppen bebor verden
Verden er i kroppen som Kropsskema

Identitet
Den levede
Krop

46



Dualisme / Biomedicinsk model

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Subjekt Omverden

Adskilte verdener

47



Validation therapy 
Gladys Wilson and Naomi Fields

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

• Link:

https://www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcVM

48

https://www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcVM


Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Oplevelse og Fysisk aktivitet

Hoved
Tanker
Manglende nærvær

Krop
Nærvær
Sansning
”Jeg-er-mig”
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Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Oplevelse fra passiv position

Hoved
Tanker
Manglende nærvær

Krop
Nærvær
Sansning
”Jeg-er-mig”
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Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Oplevelse ved aktiv Fysisk aktivitet

Hoved
Tanker
Manglende nærvær

Krop
Nærvær
Sansning
”Jeg-er-mig”
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Fra bevægelse til Agency

Proces og Effekt af Fysisk Aktivitet

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Fysisk aktivitet-> Sansning-> Embodiment-> Egenkontakt-> Agency

52



Når man er sanselig

• Føler sig levende og klar

• Føler sig frisk

• Sproget bliver friskt

• Træde ud i verden som et Jeg-er-mig”

• Selvbillede / Selvværd vokser

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Rehabilitering og Recovery

• 3 forudsætninger

• 1. Velvære

• 2. Deltagelse / Inklusion / Fællesskab

• 3. Selvstændighed – inddragelse –
selvbestemmelse 

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Inklusion og Fællesskab
• Idræt er udtryk for aktivt menneske
• Det åbner døre
• Erfaring fra en kontekst har transfer til andre såsom: 

arbejde, frivillig, uddannelse, fritid
• At indgå aktivt i fællesskaber er rehabiliterende
• Folk er meget velvillige
Kilder: Anne-Merete Kissow, Egil Martinsen og Karen 
Hammell

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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CHIME - recovery

CHIME, der dækker over: 1. Connection 2. Hope 3. Identity 4. 
Meaning 5. Empowerment

Tænk Kropsskema ind i CHIME!!!

Mangel: Oplevelse af at være værdifuld i et Fællesskab (Karen 
Hammell)

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Øvelse

Walk and Talk

Registrer din mentale tilstand ligenu:

Tankegang, Humør, Sanselighed, Velvære

Gå en tur – tal om dagens emne

Lyt, nyd den andens refleksioner

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

57



BESA – et dialogredskab
FYSISK AKTIVITET Navn ________ Dato _______ 

BESA – Body experience and Self Awareness – analyse af 
kropslig oplevelse

Dette skema udfyldes før og efter den fysiske aktivitet. Scoringer 
sammentælles før og efter idræt. Brug lineal, skriv med en decimal, 
sammentæl tallene fra før og dernæst fra efter og træk dem fra 
hinanden. Reflekter over oplevelse og evt. forskel mellem før og efter.

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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BESA – skema før aktivitet
Før Aktivitet

Kropsligt velbefindende

I---------------------------------------------------I

Anspændt                                                       Afslappet

Humør

I---------------------------------------------------I

Dårligt                 Godt

Følelse af psykisk overskud

I---------------------------------------------------I

Lidt      Meget

© Copyright Jim Toft 2014

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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BESA – skema før aktivitet
Efter Aktivitet

Kropsligt velbefindende

I---------------------------------------------------I

Anspændt                                                       Afslappet

Humør

I---------------------------------------------------I

Dårligt                 Godt

Følelse af psykisk overskud

I---------------------------------------------------I

Lidt      Meget

© Copyright Jim Toft 2014

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Pause – Jah!! Og Frisk luft 

• Udfyld skema inden gåtur og Udfyld skema 
efter Gåtur. Læg tallene sammen

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Efter Walk and Talk

• Gav skemaerne mening?

• Kunne du registrere forskel før og efter?

• Skaber Fysisk aktivitet dit eget rum, ”Jeg-er 
mig” eller ”Jeg-kan”-oplevelse?

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor 62



Samtalen om BESA / Dialog
• To perspektiver / niveauer

1. Hvad mærker du, når du laver FA? Hvordan er humøret, 
lysten til at være sammen med andre, får du  mere energi 
/ overskud?

2. Transfer til andre livsområder: Får du gjort nye ting du 
ellers ikke fik gjort, kan du bruge det i din recoveryproces, 
kan du bruge det forebyggende? Hjemmeopgave: Hvornår 
er det svært at holde fast – hvad kan du gøre? Er det også 
sådan på andre livsområder – kan du bruge din indsigt på 
andre områder?

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Indsats med FA – en guide
• Opstartsmøde
• Interview
• Planlægning med patient/borgerinddragelse
• Ønske om mål – hvilke og hvordan?
• Gruppe eller individuelt forløb?
• Løbende BESA-måling og samtaler / interviews
• Løbende observationer
• Afslutning / Interview / Dokumentation
• Opfølgning – understøtte efter forløb

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Implementering

• Forberedelse – godt begyndt er halvt fuldendt

• Organisationstilpasning

• Kollegial opbakning

• Ledelsesopbakning

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Jasper – en borger fra Slagelse

Jim Toft, ph.d. psykologi, Supervisor og 
Konsulent 

66

• Video findes på Youtube:

• Fysisk aktivitet som recovery 

• https://www.youtube.com/results?search_qu
ery=fysisk+aktivitet+som+recovery

https://www.youtube.com/results?search_query=fysisk+aktivitet+som+recovery


Video med Jasper

Jim Toft, ph.d. psykologi, Supervisor og 
Konsulent 

67

• Video med Jasper

Link Youtube søg på: Fysisk Aktivitet som 
Recovery

https://www.youtube.com/watch?v=adfVLsIaN4
U



Hvad viser videoen?

Jim Toft, ph.d. psykologi, Supervisor og 
Konsulent 

68

Kropsskema
Inklusion / Samfundsborger
Medicins virkning
Turde mærke sig selv igen
Kontakt til andre igen
Agens / Minhed vha. FA



Støvsugning og Floorball

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Wampold: Terapi og effekt

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor

Kilde: B.E. Wampold: The great psychotherapy debate. 2001
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Pointe!

• Det er klientens eget engagement i indsatsen, 
der med størst sandsynlighed kan forudsige 
effekten af indsatsen! 

• Klienten udgør noget der ligger uden for 
behandlingens metode kaldet ”Det 
extraterapeutiske”

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Summespørgsmål om Fysisk Aktivitet

Hvis I skal styrke FA hjemme hos jer for borgere / patienter med psykisk sårbarhed, hvad 
skal der så til?

Hvor kunne de største barrierer tænkes at være?

Hvilke greb ville være gode hos jer (medarbejder, frivillige, pårørende , ledelse)?

Kan vi nå alle patienter / borgere?

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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Søren Kierkegaard holdt af at
gå. Det kommer til udtryk i et

brev fra 1847 til hans svigerinde
Henriette

”Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: jeg gaaer mig hver 
Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver 

Sygdom; jeg har gaaet mig mine bedste Tanker til, og jeg 
kjender ingen Tanke saa tung, at man jo ikke kan gaae fra 

den … Det er jo ogsaa aabenbart, at man dog ved at 
gaae bestandigt kommer Velbefindendet saa nær som det 
er Én muligt, selv om man ikke ganske naaer det, – men, 

ved at sidde stille, og jo mere man sidder stille, desto 
nærmere kommer Ildebefindendet. Kun i Bevægelse er 

Sundheden og Frelsen at finde. ”
Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 

Supervisor
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Kontakt

Jim Toft

Nykøbing-Slagelsevej 20, 4560 Vig

Tlf. 42437323

Mail: jim@jimtoft.dk

Jim Toft, ph.d. psykologi, Konsulent og 
Supervisor
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