
«galleri AB er et sted hvor jeg kan vise 
frem mine bilder og de som kommer på 
mine kurs kan ha vernissage og vise frem 
det de har laget. Galleriet ligger rett over 
gaten for mitt atelier hvor jeg holder kurs. 
Jeg har et ønske om at den vanlige mann 
og kvinne i gata skal få en mulighet til å 
bli synlige, våge å sette i gang og finne sitt 
kreative uttrykk. Fordi du er god nok, all-
tid. Jeg ønsker å bidra til en kreativ bydel, 
hvor mange kreative sjeler kan bli synlige 
og skape liv i Skien». 
Dette skriver Anita på hjemmesiden sin. 
En side som vektlegger «kjærlighet til seg 
selv og glede i hverdagen».
Damen selv formelig sprudler over av 
energi, glade farger og stadig nye idéer 
hun ønsker å blåse liv i. Men det har ikke 
alltid vært slik.

Møtte veggen
- I 2009 møtte jeg veggen. På den tiden 
greide jeg ikke å ligge stille på sofaen ett 
minutt, jeg hadde tusen tanker i hodet om 
hva jeg måtte gjøre og hvilke utfordringer 
jeg måtte ta tak i. Jeg klarte heller ikke å 
sove om natten. Dette resulterte i mage-
sår, stress og ingen glede i hverdagen.
Anita ble sykmeldt, og hun ble anbefalt 
å ta kontakt med psykolog og livsveile-
der. Psykologen rådet henne til å begynne 
med meditasjon for å oppnå en indre ro. 
Det hjalp. Med CDer med avspennings-
teknikker på øret, tvang hun seg selv til 
å ligge rolig, lytte og utføre øvelsene som 
ble presentert. Ved hjelp av meditasjon ble 
tanker og følelser etter hvert lettere å mes-
tre. Hun ble bevisst hvilke utfordringer og 
problemer som var hennes egne og hvilke 
som egentlig tilhørte andre, men som hun 
hadde tatt til seg.

Påfyll er viktig
For Anita ble det viktig å finne lommer 
hvor hun kunne hente seg inn igjen i en 
travel hverdag. I jobben som personal-
konsulent i avisa Varden var hun med på å 
starte Varden blandede kor. Medlemmene 
møttes etter endt arbeidstid, og uansett 
hvor slitne de var, så ga sangen og sam-
holdet ny energi.
- Selv om du liker jobben din, trenger du 
påfyll. Vi må finne måter vi kan hente oss 
inn igjen på. Jeg har tro på kreative kilder, 
noe som kan gi oss litt «guts» i hverda-
gen. Da tror jeg vi kunne ha unngått mye 
sykdom, konstaterer Anita.

Endring
I tilknytning til jobben så Anita at det var 
endringer på gang, og at arbeidsoppgaver 
ville forsvinne. Hun fant at tida var inne 
til å gjøre noe annet. Et tilfeldig besøk i 
en malebutikk bidro til det.

- Å finne sin kreative spire, der hvor tid og sted 
forsvinner og tingene flyter naturlig, betyr økt energi. 

Og alle har kreative evner, fastslår Anita Bjørbekk.

  KREATIVITET 
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TEKST: Grethe Ettung 
grethe.ettung@mentalhelse.no

Å finne sin
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SOLENERGI: Anita er opptatt 
av fargenes betydning – gult 
representerer kreativitet, visdom, 
glede, lykke, klarhet og bevissthet. 
Her med eget maleri. 
(Foto: Reidar Peersen)
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- Intuisjonen min sa at jeg skulle kjøpe 
noen lerret og litt maling. Det endret 
faktisk livet mitt. Malingen ble en form 
for terapi hvor jeg følte mestring. Jeg 
ble tryggere på meg selv, på det å foreta 
valg og ikke bry meg om hva andre måtte 
mene. 
Anita tror det å stoppe opp og tenke over 
hva det er som fenger oss, og hva det er 
som gir oss energi, er viktig for deretter å 
gjøre noe med det.
- Men ofte er det mangelen på selvtillit 
som hindrer oss. Jeg ønsker å hjelpe men-
nesker med å finne denne, jeg vil bevisst-
gjøre dem, og i denne sammenhengen er 
mestring viktig. Samfunnet er lagt opp 
for spesielle mennesketyper som sklir 
lett igjennom, samtidig som det er mange 
som ikke opplever denne mestringen. 
Manglende mestring var en av grunnene 
til at Anita startet opp med decoupage-
kurs. Kursene holder hun i uthuset sitt 
som hun hadde gjort om til atelier.
- Decoupage er noe som alle kan klare. 
Da limer du servietter på et lerret og ma-
ler over med de fargene du ønsker etterpå. 
Du får fine bilder med én gang, det gir 
mestringsfølelse. Folk blir så fornøyde og 
de inspirerer hverandre. Det å tilbringe tid 
sammen, dele interesser, tanker og idéer, 
gir positive opplevelser og god energi.

Kreativ kafé
- Ved å hjelpe meg sjøl, hjelper jeg også 
andre, sier Anita.
Og det gjør hun. Et av tiltakene er Kreativ 
kafé, en møteplass hvor folk kommer for 
å la seg inspirere. De Anita hadde i tanke-
ne var eldre, sykmeldte og uføretrygdede, 
og de stilte. På kaféen kan folk komme for 
å prate, ta en kaffekopp, delta på kurs og/
eller lytte til spennende foredragsholdere.
- Hit kommer mange som allerede er vel-
dig kreative, men også de som ikke har 
funnet sin kreative spire ennå eller de har 
mistet den et sted på veien. Vi henter im-
pulser fra hverandre og lærer av hveran-
dre. 
Anita vil gjerne at de som deltar skal for-
telle om en ting de har laget, for eksempel 

et bilde. Det ønsker hun fordi hun vil at 
hver enkelt skal bli synlig og derigjennom 
bevisstgjøre seg selv og andre på hva som 
gir dem påfyll, entusiasme og energi. 
Anita holder også kurs som tar for seg 
temaene: Hvem er du?, Kreativitet, Mest-
ring og Skap ditt liv! 
- Da jobber vi mye med det å tørre å stole 
på egen intuisjon og det å tørre å være seg 
selv. Gjør vi det, vil vi kunne hjelpe både 
oss selv og andre. 

Fargenes betydning
Et nytt prosjekt Anita har gitt seg i kast 
med, er å lage sine egne kort som hun kal-
ler Regnbuens datter. Kortene tar for seg 
fargenes betydning og energien som de 
ulike fargene representerer. 
- Jeg tenker at fargene representerer fø-
lelser. Jeg blir glad når jeg kler meg i far-
gerike klær, men disse klærne hadde jeg 
ikke kunnet bruke for fem år tilbake. Da 
ville jeg helst ikke synes og gjemte meg 
bort i mørke klær. Nå derimot, tar jeg på 
meg så mange farger jeg kan. Jeg får kom-
mentarer på fargevalget mitt, noen synes 
det er fint, andre ikke. Men det er greit. 
Jeg har det bra, mens tidligere hadde jeg 
latt det gå innpå meg.
Anita trekker fram fargen turkis som et 
eksempel på en fargenyanse som gjør deg 
trygg i deg selv. Hva andre måtte mene 
om deg, betyr ikke noe.
Anita holder kurs for å bevisstgjøre del-
takerne om betydningen av hver enkelt 
farge. 
- Da kan vi benytte fargene aktivt slik at 
de tilfører oss energi. 

galleri AB
- Vi må tro på oss selv og tørre å vise oss 
fram, fastslår Anita. 
Det bidro til at galleri AB så dagens lys. 
Foreløpig er det Anitas egne bilder som 
pryder veggene. 
- Kursdeltakerne mine er litt redde for å 
være synlige og vegrer seg for å stille ut 
bildene sine. Men jeg prøver å bevisst-
gjøre dem om at de skal være synlige og 
stolte av seg selv.

Selv har hun vært redd for det meste, redd 
for ikke å være bra nok, redd for ikke å 
strekke til, redd for at ikke alle skulle like 
henne, redd for å skille seg ut, redd for å 
være annerledes.
- Men jeg har gått inn i det som har forto-
net seg som veldig skummelt for meg, og 
det jeg opplever er jo at så å si hver gang 
går det mye bedre enn jeg hadde forestilt 
meg. Derfor må vi tørre å utfordre oss sjøl 
og ta tak i det skumle.
Før Anita startet firmaet AB Kreativ 
Kunst i 2013, hadde hun kontorplass på 
Etablererkontoret i Skien og fant på nett-
sidene deres en forretningsplan hvor hun 
blant annet måtte skrive ned visjon og mål 
for egen virksomhet.
Visjonen ble: Finne kjærligheten til deg 
selv og gleden i hverdagen.
Målet ble: Å være god nok alltid.
- I det ligger det at vi skal tørre å gjøre alt 
og blir det feil, så går vi likevel videre og 
prøver nye veier. //

Du kan lese mer om Anita på 
www.kreativkunst.no

BALANSEKUNST: Anita er ikke lenger redd 
for å satse. Den turkise fargen i maleriet 
symboliserer beskyttelse, helse, selvtillit og 
styrke. (Foto: Reidar Peersen)

LAR SEG INSPIRERE: Dypt konsentrerte kursdeltakere. (Foto: Heidi Bjørbekk)
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