
                                                           

  

Bevidste forbindelser til børn. 
  

De tidlige år - en kropslig tilgang til reparation af tilknytningsevne hos børn. 

Fra barndom -  gennem teenageår og voksenliv. 

                              
                       

 KURSUS :   Århus 5.-6. maj 2014, fra kl  9.00 - 16.30 

 

 

Maggie Kline skolepsykolog, par og familieterapeut, SE - Practitioner, 

samt medlem af SE-fakultet USA. 

Medforfatter til "Traumer set med barnets øjne" og Traumeproofing your 

kids". 
Workshoppen foregår på et letforståeligt engelsk 

 

 

Denne 2- dages workshop har en kropslig tilgang ift at skabe sunde tilknytningsbånd - og 

selvregulering hos børn i alle aldre. Den er for professionelle, som tager sig af børn - og som er 

optaget af at skabe glæde og sundhed hos børn. Workshoppen er baseret på Maggies årelange 

erfaring med at kombinere familiesystemer, terapi gennem leg, tilknytningsarbejde og Somatic 

Experience (et program for traumeforebyggelse og rehabilitering udviklet af Dr. Peter Levine USA) 

 

Dette vil du lære om: 

 

 En basal forståelse af det autonome nervesystems udvikling, og hvordan det relaterer til 

emotionel regulering. 

 De 8 væsentlige grundpunkter til sund tilknytning 

 Lege og aktiviteter som skaber selv-regulering, social engagement og  sund tilknytning, 

baseret på de 8 grundpunkter ( med tilpasning til børn i alle aldre) 

 At skabe tilknytning til alvorligt dysregulerede børn ved at antage "holdning" (" Attitude") 

 

Kursusdagene kombinerer erfaringsbaseret personligt arbejde, med en vifte af aktiviteter og dvd 

fremvisning, som støtte for psykoterapeuter, kropsterapeuter, familieterapeuter, pædagoger og 

lærere samt andre rådgivere, som arbejder med børn med dysregulering af relationsevnen. En 

dysregulering som resultat af manglende tilknytning og/ eller evne til at udøve selvstændighed pga  

chok eller udviklingstraumer i de tidlige år fra 0 - 3 år. Aktiviteterne er udformet og tilpasset til at 

genoprette relationelle forhold, uanset barnets - teenagers eller den voksnes nuværende alder. 

 

PRIS : Før 1. februar 2400 kr, derefter 2600 kr. ( inkl. kaffe/the, frugt og kage) 

 

BETALING OG TILMELDING:  senest 4 februar  mail til  lisbeth@sundhedscentrum.com med 

navn/adresse og indbetaling af  kursus gebyr på konto 1931 - 3498 331 105 , mrk. MK samt dit 

navn. 

Kursussted og yderligere information oplyses ved tilmelding. 

 

KURSUSARRANGØR :Fysioterapeut og SE- Practitioner Lisbeth Ingvartsen Roberts 


