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Fredag d. 3. oktober 2014
Radisson Blue Royal
DPSPs Internationale seminar i
København

PhD David Schnarch
The Sexual Ecology Love
Relationships
David Schnarch, PhD, Klinisk Psykolog
The Marriage & Family Health Center
Det er en stor glæde for os at kunne præsentere David Schnarch, Ph.D., som er leder af the
Marriage & Family Health Center. Han er klinisk psykolog, anerkendt sexolog og parterapeut, og
forfatter til en række internationale bestsellere om parforhold og intimitet. I 2013 var han desuden
modtager af APA Award for Distinguished Contributions to Professional Practice.
Tema for seminaret vil være parterapi, med særligt fokus på seksuelle vanskeligheder og intimitet i
parforholdet. David Schnarch vil indføre os i sin metode Crucible® Therapy, som er en integration
af parterapi og sexologi. Metoden tager afsæt i, at hjælpe parret til, at opnå et bedre seksuelt
samliv, igennem det terapeutiske arbejde med intimitet og passion. Der er således fokus på parrets
’personlige’ udvikling, fremfor kommunikationsstile, og på det, at lære, at tale om de ting, der er
vanskelige, og fremkalder angst. Et af nøglebegreberne er arbejdet med emotional griedlocks
Deltagerne vil på seminaret lære nye metoder til, at løse disse vanskelige emotionelle fastlåsninger
hos par.
Tid og sted:
Fredag d. 3. oktober 2014, kl. 8:50-16:30. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30.
Radisson Blu Royal, Hammerichsgade 1, 1611 København V.
Deltagerpris:
• 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
• 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening
• 1550 kr. inkl. moms for andre akademikere
Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt.
Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan for
150 kr. i årskontingent melde sig ind via dpsp.dk
Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding
er 29. august 2014. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.
Meritering: Søges godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser
Arrangører: DPSP v/ Mette Lise Vinum & Klaus Pedersen
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