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DPSP har den store ære at præsentere den verdenskendte eksistentielle psykoterapeut, psykolog og 
filosof Dr. Emmy Van Deurzen – Honary Professor ved University of Sheffield i England i maj 2014. 
 
 

Emmy van Deurzen har gennem filosofien, psykologien og psykoterapien helliget sig eksistentielle 
temaer og menneskelivets grundvilkår omhandlende tab af mening, ensomhed, angst og det psyko-
logiske arbejde hen imod større autencitet og autoritet i livet. Emmy van Deurzen stiller med sin 
eksistentielle tilgang skarpt på, hvordan vi kan leve med vores problemer med større livfuldhed og 
engament og på hvordan vi genfinder livsglæde, når den går tabt. Emmy van Deurzen er optaget af, 
hvordan det enkelte menneske på en frugtbar måde kan komme overens med og leve livet, som det er 
med alle dets iboende modsigelser. Med en forståelse af psykologiske forstyrrelser og sundhed som to 
sider af samme mønt, der tilsammen skaber udvikling, fokuseres i den eksistentielle terapi på at styrke 
åbenhed og mod til hos den enkelte at rumme, hvad livet kan bringe af godt og ondt. 
 
 

Emmy van Deurzen er født i Haag i Holland i 1951. Hun flyttede til England i 1977 for at arbejde med 
den anti-psykiatriske bevægelse. Hun grundlagde the Society for Existential Analysis i 1988 og et 
træningsinstitut for metoden på Regent´s College. I 1996 startede hun The New School of 
Psychotherapy and Councelling med speciale i en eksistentiel psykoterapeutisk uddannelse på 
Schillers Internationale Universitet. The New School har siden 2010 fungeret uafhængigt i South 
Hampstead i London.  Herforuden er Emmy van Deurzen forfatter til bøger og artikler om eksi-stentiel 
psykoterapi, rådgivning, supervision og coaching. 
 
 

I de seneste årtier har den eksistentielle tilgang spredt sig og er blevet et alternativ til etablerede 
psykoterapeutiske retninger. I DPSP ser vi frem til at møde den meget anerkendte internationale 
foredragsholder, der er og lever sin eksistentielle tilgang og integrerer filosofi, psykologi og kon-krete 
psykoterapeutiske færdigheder i egen person. Emmy van Deurzen er med andre ord en terapeut og 
foredragsholder, der skal opleves.   
 

Tid og sted: Fredag d. 2. maj 2014, kl. 8:50-16:00. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30. Radisson Blu 
Hotel, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Gratis parkering ved 
hotellet (P-billet udleveres på hotellet). 
 

 

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, 1650 kr. inkl. 
moms for andre akademikere. Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering 
er ikke muligt.   
 
 

Tilmelding: Tilmelding foretages via www.dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding 
er 21. marts 2014. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.  
 
 

Meritering: Seminaret søges godkendt i relevante specialistuddannelser. 
 
 

Arrangører: DPSP- Aarhus-udvalget v. Lone Adamsen & Klaus Pedersen 
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