Er du på udkig efter supervision til autorisation?
Compassion — Tilknytning og relationer — EFT — ACT

Supervision for psykologer på vej mod
autorisation (40 timers ekstern supervision).
Vi mødes én dag om måneden enten i rolige,
naturskønne omgivelser i landsbyen Holme ved
Ebeltoft (mandage) eller i hyggelige Mejlgade i
Aarhus (tirsdage).
Her er der både inde og ude gode rammer for
refleksion og fordybelse i din psykologfaglige
udvikling.
I supervisionsforløbet kan du arbejde med at
udvikle din rolle som psykolog i dit arbejde med
børn, unge eller voksne.
Du får mulighed for at arbejde med
grundlæggende psykoterapeutiske færdigheder
og få inspiration til forskellige interventioner.
Med rødder i en tilknytningsorienteret
forståelse får du mulighed for at udvide netop
din måde at indgå i behandlingsrelationer.
En udviklende og kreativ proces forudsætter
tryghed, som kommer af ro, nærvær og
tydelighed. Vi arbejder med læringsmål for og
løbende evaluering af processen, aktuelle
udfordringer fra din praksis og måske korte
oplæg om centrale psykologiske begreber.
Om mig:
Jeg har et solidt og bredt kendskab til
psykologiens varierede landskab. Jeg arbejder
med børn, unge, voksne; individuelt og i par.
Aktuelt er jeg meget optaget af tilknytningens
betydning for vores måde at indgå i relationer
på.

Terapeutisk fylder EFT (EmotionsFokuseret
Terapi) og CFT (Compassion Focused Therapy).
Inden for den kognitive referenceramme har jeg
fundet tredje bølge kognitiv terapi, specielt ACT
særligt inspirerende.
Oprindelig er jeg terapeutisk uddannet inden for
systemisk og narrativ terapi og siden løbende
efteruddannet, senest med en et årig
uddannelse til parterapeut.
Cand.psych. i 2002, autoriseret i 2007 og
specialist i psykoterapi, voksne i 2021.
Tid: 6 mandage (Holme, Ebeltoft) eller tirsdage
(Mejlgade, Aarhus) i efteråret 2022 og foråret
2023
Pris: 25.000,- kr.
Tilmelding senest mandag den 27. juni 2022.
Yderligere oplysninger: Du er meget
velkommen til at sende mig en mail
(psykolog@linerosenlund.dk), hvis du ønsker at
vide mere.
Der er også mulighed for individuel supervision
i kortere eller længere forløb - også for
psykologer på vej mod specialistgodkendelse
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
Venlige hilsener
Line Rosenlund

linerosenlund.dk

