
  NYT FRA SPECULAR 
 

Hvordan får vi ringene bredt bedst ud? 

Sommerferien nærmer sig, og vi ser tilbage på det sidste år i Specular, hvor vi har haft  

ekstra fokus på, hvordan Specular bliver mere synlig både for klienter, kursister, nye  

studerende samt ude på arbejdspladserne. 

Det første tiltag, som lå klar i eftersommeren 2016 var nyudgivelsen af Speculars bog  

”Mød livet - fra Kernen”. Hele første oplag var udsolgt, og vi har set at bogen, som har  

fået nyt design, stadig bliver solgt både via Speculars kontor og hjemmeside, samt hos bog- 

handlere rundt om i landet.  

Vi har sideløbende arbejdet med at revidere og omlægge vores hjemmeside, så den nu er   

lettere tilgængelig på smartphone.  Vores primære ønske er, at hjemmesiden er så oplysen- 

de som muligt. Vi er også meget mere aktive på Facebook og LinkedIn, som giver mulig- 

hed for mere løbende at sende informationer ud om kursusaktiviteter og andre aktiviteter  

og tiltag i Specularhuset. Det er dejligt at opleve, at så mange deler de opslag, som vi læg- 

ger ud. Bliv gerne ved med det! Det er en stor og uvurderlig hjælp I giver til, at Specular  

breder sig som ringe i vandet. Vi møder dagligt klienter og kursister, som er meget tak- 

nemmelige for, at de er blevet anbefalet Specular. Vi håber med de nye tiltag, at de giver  

mennesker, som ellers ikke ville opdage Specular samme mulighed. 

Følg Specular på Facebook og LinkedIn 

  
Kurser i efteråret –  det er nu, der er tilmelding 

Speculars Psykoterapeutuddannelse.  Nyt hold starter 27. september 2017 

 

Speculars 3-årig Psykologiske Efteruddannelse (Basisuddannelsen) + Psykoterapeutud- 

dannelsens overbygning (1½ år) er et tværfagligt forløb for mennesker, der ønsker aktivt  

at udvikle sig til at møde udfordringerne i arbejdslivet. Uddannelsen henvender sig til fag- 

grupper, der arbejder med andre mennesker. Basisuddannelsen kan tages særskilt.  

Infomøde om Speculars Psykoterapeutuddannelse tirsdag 15. august 2017  

 

Speculars Psykologiske Grundkursus. Nyt hold starter 12. september 2017 

 

”Alle mennesker kunne få gavn af dette kursus.  Man lærer sig selv bedre at kende og  

får mange aha-oplevelser.”  

Læs Emilys evaluering her 

 

Specular på Folkeuniversitet 
I efteråret vil Specular være at finde på Folkeuniversitet under titlen:  ”Empati og  

robusthed – med Specularmetoden.” Anette Bruun, Katrine K. Rolighed, Bente Torp  

og Anne Birgitte Christensen står hver for en aften. Tilmeld dig her 

 
 

                                               

Skab nyt liv i dit parforhold. Kursus for par 

Nyt hold 16. – 17. september 2017 

Underviser er Bente Torp 

Kurset sigter på at styrke parforholdets kerne. Kernen i parforholdet udgøres på samme  

vis af parrets fælles drømme, værdier, engagement, kvaliteter og potentiale, herunder  

evnen til at lytte og udtrykke sig åbent og direkte. Læs mere om parkurset her.  

Juni 2017 

 

”Specular er et sted, man 

aldrig nogensinde siger helt 

farvel til” 

Nu slutter vores  sidste psykolog- 

kandidat, Isak Skjold Brix, der 

har været hos os siden  juli 2016. 

Læs om Isaks oplevelser hos 

Specular 

 

 

 
 

Ny i Specular 
 

Vi har fået tilknyttet Anette 

Bruun som Speculars 

Psykomotoriske Terapeut.  

 

Læs mere her 

 

 

 

https://www.facebook.com/specular.dk/
http://www.specular.dk/psykoterapeutuddannelse
http://www.specular.dk/images/PDF/Invitation-til-infomde-15.-august-2017.pdf
http://www.specular.dk/kurser/speculars-psykologiske-grundkursus
http://www.specular.dk/images/PDF/9-maj-Emily.pdf
https://fuau.dk/aarhus/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/empati-og-robusthed-med-specularmetoden-1721-348.aspx
http://www.specular.dk/images/PDF/Invitation-2017.pdf
http://www.specular.dk/images/PDF/Isaks-tid-hos-Specular.pdf
http://www.specular.dk/images/PDF/Isaks-tid-hos-Specular.pdf
http://www.specular.dk/images/PDF/Opslag-Specular-enetimer.pdf

