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Ernesto Spinelli, PhD, har fået et internationalt omdømme som en af 
vor tids ledende teoretikere og undervisere af eksistentiel analyse an-
vendt inden for psykologi og psykoterapi og på det seneste i de tilstø-
dende discipliner coaching, facilitering og mediering.

Uanset hvilken model man tilslutter sig, eller hvilken metode der an-
vendes, peger den nuværende forskning på selve relationen som en 
pålidelig og konsistent variabel af betydning for et gavnligt udfald af 
terapeutiske interventioner. Dette kursus vil udstyre deltagerne med 
en anvendt teoretisk forståelse af de vigtigste interrelationelle kvalite-
ter og færdigheder til at udvikle og fastholde et effektivt terapeutisk 
forhold, således som det benyttes i og opstår fra eksistentiel psykote-
rapi. Dette unikke fokus på de interpersonelle kvaliteter vil være rele-
vant for alle praktikere uanset deres terapeutiske model eller metode 
og vil tjene til at uddybe deltagernes professionelle forståelse af og 
bevidsthed omkring kernefaktorer, som opstår i enhver terapeutisk re-
lation. En strukturel 3-fase model for eksistentiel psykoterapi præsen-
teres.

Målsætninger:  
•   Forståelse for udviklingen af det terapeutiske forhold fra en eksi-

stentiel psykoterapeutisk synsvinkel 
•    Evne til at observere og benytte centrale interpersonelle kvaliteter 

med henblik på effektiv eksploration og intervention i forhold til de 
problemer klienten præsenterer således som de udtrykkes i selve 
det terapeutiske forhold

•    En introducerende tilegnelse af “being-focused” kvaliteter og fær-
digheder udviklet af eksistentialistiske psykoterapeuter til afklaring 
af dybereliggende og dissocierede værdier, betydninger og adfærd, 
som tjener til at fastholde klienters forstyrrelser i livet og relationer-
ne til andre.

PrograMPunkter:
• An Overview and Background to the Therapeutic Relationship.
•  Establishing and Relating within the Therapeutic Relationship: sedi-

mentation and dissociation in the worldview.
•  Intimacies in the Therapeutic Relationship: trust, love, arousal and 

disclosure.
•  Re-embracing the World: the possibilities and limits of the thera-

peutic relationship.

tid og sted:
Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Århus C
Fredag den 27. marts 2009 kl. 9-17.15. Morgenkaffe og registrering  
kl. 9-10. 
Lørdag den 28. marts 2009 kl. 8.15-16.15. Morgenkaffe kl. 8.15-9.

deltagerPris:
Inkl. moms, frokost, morgen og eftermiddagskaffe. Medlemmer af 
DPSP 1.890 kr., andre akademikere 2.490 kr., psykologistuderende 
1190 kr. EAN-fakturering er ikke mulig.
 
Bindende tilMelding:
Inden 20. februar 2009 via www.dpsp.dk. Indmeldelse i selskabet via 
www.dpsp.dk

Meritering:
12 timer
Psykoterapeutisk specialistuddannelse, Ny/Gl. ordning: 12.4.4.2.3./D 
1.1
Psykotraumatologisk specialistuddannelse, Ny ordning: 14.4.4.2.4.

arrangører: DPSP v. Klaus Pedersen & Krista Nielsen Straarup

2-dages seminar 27.-28. marts 2009, Varna Palæet, Århus

v. Professor ernesto spinelli, Phd
Practicing existential Psychotherapy

Pga. virksomhedsophør sælges komplet psykologisk test WAIS-lll – nyeste udgave for 
kr. 5.000 ekskl. moms. Herudover sælges psykologisk test – Rorschach (10 tavler og 

tilhørende manual) – 4. udgave for kr. 2.000 ekskl. moms. 
Henvendelse til Yvonne Arnhild enten via mail  

ya@forenix-revalidering.dk eller tlf. 22 62 20 15. 

 

 København City 
Stort lyst kliniklokale udlejes 1-2 dage ugentligt. Centralt beliggende ved 

Nørreport Station og Kultorvet. 
Adgang til venteværelse, køkken m.m. 

Henvendelse til psykiater Nicolas Hasle, tlf. 2149 1468  
 eller e-mail: nicolashasle@hotmail.com 

 Lille samtalerum udlejes fra 1. jan. 2009 
Vi er 3 psykologer med hvert sit samtalerum,  

hvoraf det ene kan udlejes på halv tid. 
Klinikken er roligt og centralt beliggende ved busser og tog. Der er fælles 

venteområde, køkken-alrum og toilet. Der kan evt. tilbydes telefonbetjening 
ugens første 3 dage fra kl. 9-12. Huslejen indbefatter 

rengøring/vinduespudsning, lys, varme og vand samt ejendommens 
fællesudgifter. 

Kontakt mig gerne for evt. yderligere oplysninger og fremvisning. 
Mette Bjerg, aut.cand.psych. 

Ryesgade 29, 2. th., 8000 Århus C 
  86 12 18 24 

bjerg@tdcspace.dk    www.psykologmettebjerg.dk 


