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Lørdag d. 4. oktober 2014 
i DP, Stockholmsgade 27 

 
Intensiv Workshop med 

 

 David Schnarch 
 

Conducting Crucible® Therapy with 
Difficult Couples 

  
 

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 workshoppen: 
Alle terapeuter møder i deres arbejde par hvor fremskridtet går i stå. Det synes som om nogle par 
ikke kan bevæge sig, at de sidder fast i fastlåste, dårlige interaktionsmåder. Andre par opnår god 
indsigt, og oplever flere ‘gennembrud’ i deres parterapi, som desværre efterfølges af ‘tilbagefald’ 
og ‘nulstilling’ af parforholdssituationen.  At hjælpe disse par til relational forandring, kan være en 
stor udfordring for terapeuten. der kræver forskellige terapeutiske strategier. Denne 1-dags 
workshop fokuserer på, at udføre differentierings-baseret parterapi, med svære klienter, fanget i 
parforhold, der ikke bevæger sig. Deltagerne vil på workshoppen lære nye metoder til, at løse 
emotionelle fastlåsninger, og hjælpe parene til at bevæge sig. 
 
 
 
 

Tid og sted: Fredag d. 4. oktober 2014, kl. 9:00-16:30. Morgenkaffe og registrering  fra kl. 8:30.  
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.. 
 
 
 
 

Deltagerpris: 1350,00 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for 
Psykologer - 1650 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.  
 
Deltager antal: Max. 20, efter først til mølle princippet. 
 
 

Meritering: Søges godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser 
 
 
 
 

Arrangør: DPSP v/ Mette Lise Vinum 
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