Workshop med Kenneth Sörensen 23–24 mars 2018
-How to work with: The Seven Core Concepts of Psychosynthesis -

Fredag 23 mars 13.00 -lördag 24 mars 17.00 2018
Ombergs Turisthotell, Alvastra, 599 93 Ödeshög
www.ombergsturisthotell.se

THE WORKSHOP This workshop will have a particular focus on the practical steps needed to
develop the center of pure awareness and will in a psychotherapeutic context, and in respect
to this goal apply the techniques of disidentification, ideal-modeling, and synthesis.
The participants will acquire new understanding and practical skills through the presentation
of new theories based on clinical experience and by applying the theories into practical
methodologies which can be directly transferred into the clinical situation.
Awareness- and Will-based psychotherapy has not been fully developed in the
psychosynthesis community and I will draw on my own experiences and research presented in
my book The Soul of Psychosynthesis. The workshop will facilitate an open inquiry into what
awareness and will is from a phenomenological perspective and how to apply it in the clinical
setting.
I will use a humanistic approach where the participants own phenomenogical experiences will
be at the center of inquiry.
THE TEACHER Kenneth Sörensen är Psykoterapeut, författare och spirituell lärare. Han har en
MA i Psykosyntes från University of East London och är författare till flera böcker om
Psykosyntes, bl a The Soul of Psychosynthesis; The Seven Core Concepts of Psychosynyhesis
som kom 2016. Han har mer än 10 års erfarenhet av klientarbete.
___________________________________________________________________________
PRIS 3002 kr exkl moms. I priset ingår: kursavgift Workshop fre-lör, middag fredag kväll, logi en natt
(del i dubbelrum), frukost lördag, lunch lördag, fika båda dagarna.

BETALNING
1. Kursavgiften 1395 kr (här finns ingen moms) faktureras av din förening när du bokat din plats.
2. Mat & logi (1607 kr + moms betalas på plats direkt till Ombergs Turisthotell.

MÅLGRUPP Auktoriserade och Diplomerade samtalsteraputer/psykosyntesterapeuter.
Workshopen är för medlemmar I PsykosyntesFörbundet och Psykosyntesföreningen i första
hand, och för icke medlemmar i mån av plats.
GODKÄND FORTBILDNING PsykosyntesFörbundet godkänner denna utbildning som
fortbildning.
BOKNING Anmäl dig genom formuläret via denna länk (google-formulär).
SISTA ANMÄLNINGSDATUM 1 mars 2018
PLATSER Begränsat antal platser. Antalet platser fördelas 50/50 mellan medlemmarna från
PsykosyntesFörbundet och Psykosyntesföreningen.
DETALJERAT PROGRAM OCH PRAKTISK INFORMATION kommer efter anmälan.
SAMARRANGEMANG Workshopen är ett samarrangemang mellan PsykosyntesFörbundet och
Psykosyntesföreningen.

