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Jobannoncer 2007
Psykolog Nyt + www.psykologjob.dk
Ved manus

Helsider:
176 x 237 mm:

Kr. 10.920,-

Ved reproklar

Kr. 9.430,-

Halvsider:
Kr. 6.300,Kr. 5.510,86 x 237 mm:
176 x 118 mm:
Priserne gælder jobannoncer med 1 stilling.
Prisliste: www.danskpsykologforening.dk
Farvetillæg (CMYK):
Sort + 1, 2 eller 3 farver:
(ét tillæg uanset farveantal)

Kr. 1.400,-

Alle priser ekskl. moms.
Abonnement/2007:
1.000 kr. + moms.

Deadline (kl. 12)
Nr.
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Nr. 18 . 2007

Vidner til et eventyr
Nogle gange skal man bare lade alle parader falde. Når det, man oplever, er stort,
stort, stort, må man huske at nyde det og
fryde sig over, at man har været en del af
det. Og så til en vis grad tillade sig at lade
de tungere dagsordener ligge.
Mon ikke mange af de mere end 800 deltagere til heldagsseminaret i København
med Ernesto Spinelli og Irvin D. Yalom den
28. september 2007 havde det sådan − eller
fik det sådan undervejs − at de lod sig gribe
af det eventyr, det også var, og ikke blot lod
seminaret gøre det ud for det faglige program, det naturligvis først og fremmest var
tænkt som.
Eventyret har mange facetter, og set i det
helt store perspektiv bunder den mirakuløse oplevelse i, at det var to verdensstjerner
på den eksistentielle terapis felt, der holdt
forsamlingen tryllebunden. Dybde og klarhed, engagement og en overvældende indsigt prægede de to forelæseres optræden.
I et kommende nummer af Psykolog Nyt
vil man kunne læse en grundig fremstilling af indholdet i begges bidrag, hvorfor
jeg kan tillade mig den uretfærdighed her
at dvæle ved ikonet Yalom.
Den nu 76-årige terapeut og forfatter er
nok sit områdes grand old man, men kan i
hvert fald ikke beskyldes for nu blot at høste frugterne af sit livs overståede kampe.
Stadig med fingeren på pulsen og med
levende engagement gik han i brechen
for den eksistentielle tilgang og vovede
− så at sige ansigt til ansigt med døden −
at trodse evidensdyrkelsen, der hvor den
måtte komme mest insisterende til udtryk.
Fra politisk hold kræves, at vi i stigende
grad skal måles på parametre, der indimellem kan virke fremmede for vores profession. Vi skal dokumentere vores metoders
evidens … Yalom priste sig lykkelig for nu
at være en ældre herre, der havde ret til at

trække sig lidt tilbage og ikke skulle være
del af hundenes slagsmål!
Den anden del af eventyret er, at dette
var et verdensarrangement i Danmark.
Kæreste venner, det største arrangement
for danske psykologer (og tilrejsende fra
Nordeuropa!) nogen sinde!
Vi må i sandhed bøje os i respekt for den
indsats, Dansk Psykoterapeutisk Selskab
for Psykologer og dets aktive styrelsesmedlemmer − ikke mindst selskabets forrige og nuværende formand − har gjort for
at interessere de to koryfæer for et besøg
i København og for at stable et seminar af
den karat og volumen på benene.
At tænke så stort er ikke nogen sædvanlig
dansk disciplin, men selskabet har før vist,
at de største hindringer er til for at lade sig
forcere. I 2005 stod selskabet bag et kæmpe
arrangement med Daniel Stern, og sidste år
var det Peter Fonagy, man havde på plakaten. En imponerende opvarmning, må man
sige, til dobbeltprogrammet i 2007!
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for
Psykologer er med nu mere end 1100 medlemmer flagskibet blandt vore faglige selskaber og i kraft af sin størrelse i stand til
at påtage sig opgaver ud over det sædvanlige. Arrangementet den 28. september er
og bliver unikt! Men det er også symptomatisk for det foreningsliv, der trives i kraft
af fagligheden. Næsten halvdelen af Dansk
Psykolog Forenings medlemmer er tillige
medlem af et fagligt selskab. Vi har grund
til at betragte også det som et eventyr!
Spinelli og Yalom er for længst steget på
flyveren og ude af landet. Tilbage står, at
alle vi mere end 800 tilstedeværende fik
en oplevelse for livet. Succes er sådan et
overfladeord og alt for fladt til at dække
arrangementet. Men vi behøver måske heller ikke flere ord for, hvad vi oplevede hin
fredag.

