VÅLD I PARRELATIONER- ETT SÄTT ATT KRIGA FÖR EN TRYGG RELATION

Anknytningsteorin hjälper oss att förstå.
Två dagars workshop 8 och 9 November 2021 med Lieven Migerode och Jeff
Slootmaeckers från Belgien.
Föreläsare

Lieven Migerode är cer erad
handledare och lärare i EFT.

Jef Slootmaeckers är cer erad
terapeut och handledare i EFT, samt
under utbildning ll lärare i EFT.
Båda har lång erfarenhet av a arbeta
med partnervåld och har skrivit en rad
ar klar i ämnet.

Dagarnas innehåll
Forskning visar a våld i nära rela oner är
ganska vanligt även hos par som söker
parterapi. Emeller d kan ämnet o a vara
dolt för terapeuten. I de fall paret berä ar
a det förekommer våld i rela onen blir
paret o a hänvisade ll individuell
behandling.
Denna workshop vill visa på a det är möjligt
a arbeta med parterapi då det förekommer
situa onsbe ngat våld i rela onen. Hur kan
man som terapeut skapa en trygg allians och
samtalsklimat så a paret successivt kan
närma sig djupet av det nega va
samspelsmönstret och forma en mer trygg
rela on?
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Workshopen vänder sig i första hand ll dig
som gå grundutbildning i EFT men är även
öppen för alla som är intresserade.
Föreläsarna kommer a anpassa innehållet
ll deltagarnas förkunskaper. Innehållet i
dagarna ger en teore sk förståelse för hur vi
kan förstå våld i parrela oner u från
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& EFT-Center i Lund arrangerar:

anknytningsteorins ram. Vik ga
ämnesområden som kommer a beröras är
vilka interven oner som är lämpliga a
använda, bedömning, nertrappning,
anknytningsmeningen och terapeutens egna
utmaningar. Själva formen för workshopen
blir föreläsningar, frågor och svar, videoklipp,
övningar mm.

Praktisk information
När:

8-9 november 2021, 9-16
båda dagarna.

Plats:

Lokal meddelas senare.

Pris:

4000 kr ex moms för båda
dagarna. Förmiddags - och
eftermiddagskaffe ingår.

Anmälan: maila gerd@parterapiinstitutet.se med namn och
faktureringsuppgifter senast den 3/9 2021.
Sista betalningsdatum 4/10 2021.

Info och arrangörer: Gerd Elliot & Tommy Waad tel:
0733-576660 & 0706-264674.

