Nyhedsbrev juni 2017
10. FÆLLESKONFERENCE

Relation og Refleksion
10.-11. november 2017 på Liselund, Slagelse

I år indeholder programmet en tråd over temaet køn, krop og seksualitet.
Læs videre på www.fpap.dk, hvor annoncen og programmet med foredrag, workshops,
storgruppe, social dreaming og filmforevisning m.m. kan ses.

Nyheder fra medlemsforeningerne:
DSAP inviterer i samarbejde med Jung Foreningen København og Selskab for Jungiansk Socioanalyse til en
åben Drømmematrix/Social Dreaming i København og Aarhus. De håber det kan udvikle sig til en
permanent, åben gruppe, der mødes jævnligt og interesserer sig for Jungs psykologi, drømme og hvad
drømme kan fortælle om samfundsudviklingen. Første sæsons overskrift er Europa i Forandring. Se mere på
www.fpap.dk.

DSPBU afholder “25th Anniversary Conference 2017: You – Me – and All the Others. We are always more
than two – reflections on triangular relationships” 15.-16. september 2017 på Schaeffergaarden I Gentofte.
Konferencen tilbyder en mulighed for at øge forståelsen af triangulære relationer. Børn og unge er ofte
optaget af deres position i trianglen:” Hvem er jeg, og hvor er jeg i relation til mine forældre som par og
som mor og far?”. Se annonce og program på www.fpap.dk.

DSPP afholder litteraturkreds. I efterårets mødes Litteraturkredsen i Birgitte Norries klinik Otto Ruds
Gade 98, 1. Sal 8200 Aarhus N
Tidspunkt: Torsdage fra 19-21: 14.9, 26.10, 30.11. Interesserede er velkomne og kan henvende sig til
Kasperpyndt@yahoo.com.

ISTDP Danmark afholder to fyraftens møder med introduktion til den psykoterapeutiske metode, Intensive
Short Term Dynamic Psychotherapy, oprindelig skabt af Habib Davanloo.
D. 31. august kl. 17-19 er overskriften: "Introduktion til Intensiv Dynamisk Psykoterapi" og d. 21. september
kl. 17-19 "Håndtering af angst og forsvar i ISTDP". Begge møder afholdes i København.
Oplægsholdere vil være Allan E. Larsen, Nynne Elholm og Anne-Mette Bahner. Alle psykologer. Se mere på
www.fpap.dk.

ISTDP Danmark afholder heldagsseminar ”Deliberate Practice i Psykoterapi” med Dr. Tony
Rousmaniere den 18. september 2017 i Karens Minde Kulturhus i København. Heldagsseminaret
vil vise, hvordan Deliberate Practice kan forbedre de kliniske færdigheder. Der er på seminaret lagt
vægt på en oplevelsesorienteret tilgang, og der vil være flere muligheder for, at deltagerne selv forsøger sig
med Deliberate Practice. Se mere på www.fpap.dk.

Rigtig god sommer!
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