
Förfina dina parterapifärdigheter!  
För dig som gått grundkursen i EFT finns nu möjligheten att fördjupa dina 
färdigheter i emotionellt fokuserad parterapi. På fördjupningskursen läggs 
stort fokus på att fördjupa teorin och den kliniska tillämpningen som du fick 
en grundläggande kunskap om på grundkursen i EFT. Kursen är en 
förutsättning för att certifiera dig som EFT-terapeut. 

Du kommer på fördjupningskursen träna EFT-interventioner i rollspel och få 
handledning på ditt eget parterapeutiska arbete. Metoden kommer 
demonstreras med hjälp av video och "live" -parterapi som varvas med 
teoretiska föreläsningar. Läs information: www.eftsverige.se 

EFT-fördjupningskurs 
CORE SKILLS TRAINING IN EFT 

STOCKHOLM 23-25 FEBRUARI & 31 AUGUSTI,  1-2 SEPTEMBER 2017

Dr Rebecca 
Jorgensen 

Kursen leds av 
Rebecca Jorgensen, 
som är en 
internationellt 
välrenommerad 
utbildare och 
handledare inom EFT. 
Hon undervisar 
pedagogiskt, med 
värme och talar tydlig 
engelska.  

Jens Mebius  

Kursen arrangeras av 
Jens Mebius som även 
kommer undervisa på 
utbildningen. Jens har 
stor klinisk erfarenhet 
av metoden och är 
certifierad EFT- 
terapeut och EFT- 
handledare.  

OBS: Andra lärare kan 
undervisa på 
utbildningen.

Datum: Första tillfället 
23-25 februari och andra 
tillfället 31 augusti, 1-2 
september - 2017. 

Tid: Alla dagar är från 
8:00 till 17:00. 

Plats: Klara Södra 
kyrkogata 20, Stockholm 
(IOGT-NTO:s lokaler). 

Förberedelse: Ta med dig 
en videofilm på 15 
minuter där du arbetar i 
parterapi. I kursen ingår 
handledning på din 
videofilm. 

Kursavgift: 16 500 kr 
plus moms. Anmälan är 
bindande. Betalningen 
kan delas upp. 

Sista anmälningsdag: 21 
februari 2017. 

Anmälan: Mejla namn, 
faktureringsadress, mejl 
och telefonnummer till 
Jens Mebius på 
jens@humanprocess.se. 
Jens svarar givetvis också 
på dina frågor. 

Observera att det är 
begränsat antal platser! 

Behörighet: 1) Sökande 
skall ha gått en grundkurs i 
EFT (externship). 

2) Sökande måste även 
kunna styrka sin 
behörighet inom någon av 
följande områden 
socionomexamen, leg 
psykoterapeut, leg 
psykolog, leg läkare (med 
specialistutbildning i 
psykiatri eller barn- och 
ungdomspsykiatri), innehav 
av ett European certificate 
for psychotherapy eller 
annan motsvarande 
examen som ska vara på 
minst 180 hp. Du skall 
även vara yrkesverksam 
inom ditt område. 

Kursen hålls i samarbete med leg. psykoterapeut Tommy Waad och leg. psykoterapeut Gerd Elliot på Pareterapiinstitutet i Lund. 
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