
 
 
Nu starter det næste hold af Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse med første kursusdag tirsdag 
20. august 2019. 
  

Vi vil derfor gerne invitere dig 
– og alle interesserede i øvrigt – 

til infomøde  
 

onsdag 8. maj 2019 
kl. 16.30 – 18.00 

 
hos Specular, Trøjborgvej 2D, 8200 Aarhus N. 

  
På infomødet hører du meget mere om Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse. Du møder Anette, 
som er en af underviserne. Du får svar på dine spørgsmål og får en lille smagsprøve på Specularmetoden. 
  
Hvis du ønsker at deltage i infomødet, så send en mail til Anita på info@specular.dk . Du kan også ringe 
til Anita på 86 10 07 73 (kl. 9-12).  

Det overordnede formål med Speculars Psykologiske Efteruddannelse er at formidle psykologisk indsigt og 
give praktisk træning, så du bliver bedre til at bruge dine kvaliteter både personligt og i arbejdslivet. Du 
lærer at styrke kontakten med din kerne, som er dit anker, dit ressourcekammer og din retningsviser i livet. 
Målet er, at du lærer at arbejde med andre mennesker ud fra kernen med nærvær, respekt og empati som 
bærende kvaliteter. Specularmetoden arbejder med alle dele af mennesket: Krop/følelser, tanker og 
udtryk. I løbet af uddannelsen vægter vi både den personlige udviklingshistorie og samtidig de helt aktuelle 
”her og nu” situationer. 

En af deltagerne på Speculars Psykologiske Efteruddannelse siger det på den her måde: 

”Jeg har aldrig tidligere været på en uddannelse eller kursus, hvor en fantastisk høj grad af visdom og 
indsigt kontinuerligt bliver underbygget af det personlige arbejde med krop/følelser, tanker og udtryk.  Jeg 
oplever en større dybde, men også en større lethed, fordi jeg ikke bliver viklet ind i en masse spil.  Min 
kommunikation og mit overblik er blevet mere klart. Jeg bliver mere klar i mit udtryk og det skaber klarhed i 
mine omgivelser.” 

Uddannelsen udbydes ikke i samme form som tidligere. Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse 
kommer til at stå som en selvstændig enhed og ikke som første del af Speculars Psykoterapeutuddannelse. 
Det bliver fremover ikke muligt at tage den 1 ½ årige overbygning til psykoterapeut hos Specular. 
  
Tilmelding til Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse er åben nu efter først til mølle-princippet. Du 
kan læse mere om uddannelsen på www.specular.dk 
  

Med venlig hilsen 
 

Bente Torp 
Anette Bruun 

Katrine Rolighed 
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