Dansk Institut for Spædbarnsterapi

Landsmøde 2019
I Dansk Institut for Spædbarnsterapi
For praktiserende spædbarnsterapeuter.
Vi glæder os til igen at byde Jer velkommen til Landsmødet 2019 – den 27. marts, som
i år afvikles på:
Haraldskær, Skibetvej 140. 7100 Vejle.
Temaet er Fosterlivet
Derudover vil der være oplæg om seksuelle traumer, og hvordan
spædbarnsterapien kan anvendes i seksuelle overgrebssager med helt små børn;

Program:
9.00 - 9.30 Kaffe.
9.30 – 9.45 Velkomst og året der gik/ved Inger Poulsen.
9.45 – 11.00 Psykolog Henrik Dybvad Larsen vil holde oplæg og gå i dialog med
udgangspunkt i hans nye bog – Fostret og fødslens psykologi. Bogen kan købes på Landsmødet.
Barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen.
”Livmoderen er vores første klasseværelse”

11.00 -11.15 pause

11.15-12.30 Jungiansk analytiker (IAAP) Lisbet Myers Zacho.
Senioranalytiker, læreranalytiker, foredragsholder og supervisor.
Lang formidlingserfaring fra undervisning i Danmark og udlandet.
Mangeårigt medlem af bestyrelsen for Dansk selskab for Analytisk Psykologi (DSAP)

Inger Thormann l Kastanievej 12 l 2840 Holte l Tlf.: 2219 8477 l ingerthormann@yahoo.dk
Inger Poulsen l Syrenlunden 3 l 7300 Jelling l Tlf.: 3125 0044 l ip@spaedbarnsterapi.dk

Dansk Institut for Spædbarnsterapi
og studieledelsen for C.G. Junginstituttet

Den 3. Hjerne
I århundrede havde vi mennesker den faste overbevisning at vi havde en og kun en
hjerne i hovedet.
I imidlertid fandt forskerne ud af, at vi faktisk havde to hjerner – denne anden
hjerne er primært lokaliseret i maven og forbinder sig via den store vagusnerve til
den i hovedet.
For kort tid siden faldt jeg over en reference til den 3. Hjerne som er ganske speciel
og befinder sig i uterus, placenta.
I lang tid antog man at placentas funktion var udelukkende fysiologisk, nu ved vi at
placenta formidler mentale emotionelle og muligvis også spirituelle informationer fra
moren og den ydre verden til det spæde foster, som reagerer på disse informationer.
I denne præsentation vil vi undersøge forhold omkring placentas vigtige multi funktionelle opgaver i graviditeten. Når fødslen er overstået, ophører den 3. Hjernes
opgave og i oprindelige samfund betragtede man placenta som et helligt organ. Man
spiste den fx eller gav den en rituel begravelse.

12.30 -13.30 Frokost.

13.30 -14.30 NLP Psykoterapeut Majbrith Annesen

Præsentation af et spædbarnsterapeutisk forløb hvor traumet er opstået i fostertilstanden.
At miste sin tvilling i fosterstadiet kan være voldsomt traumatiserende. Jeg vil fortælle historien
om en 4‐ årig pige, hvor spædbarnsterapien afslørede og opløste et sådant traume.

Inger Thormann l Kastanievej 12 l 2840 Holte l Tlf.: 2219 8477 l ingerthormann@yahoo.dk
Inger Poulsen l Syrenlunden 3 l 7300 Jelling l Tlf.: 3125 0044 l ip@spaedbarnsterapi.dk

Dansk Institut for Spædbarnsterapi
14.30-14.45 Kaffe.
14.45 -15.45 Kliniske børnepsykologer og spædbarnsterapeuter Tove Weis og Stine Tofte fra
BUPP: Børne-og ungdomspsykologisk Praksis, København Ø.
Specialister i seksuelle overgrebssager.
Præsenterer et oplæg om seksuelle traumer, og hvordan spædbarnsterapien kan anvendes i
seksuelle overgrebssager med helt små børn;

15.45 -16.00 – Afslutning ved Inger Thormann.

Alt det praktiske:
Dato: 27.marts 2019. Sted: Haraldskær Skibet vej 140. 7100 Vejle.
Pris: 1.375,00 kr. inkl. moms. Tilmelding/betaling: skal ske til marianne@glaffey.dk
- tilmelding sker efter princippet ”først til mølle”.
Du bedes skrive dit fulde navn, adresse og telefonnummer.
Tilmeldingsfrist den 5.marts 2019. (NY DATO)
Efter tilmelding får du tilsendt en regning og denne skal betales inden Landsmødet.
Er det din arbejdsgiver der betaler, skal der oplyses navn og adresse på denne. Er det en
offentlig virksomhed oplyst desuden et EAN-nummer.

Vi vil glæde os til at møde Jer.
Kærlig hilsen
Inger Thormann, Inger Poulsen
og Marianne Glaffey

Inger Thormann l Kastanievej 12 l 2840 Holte l Tlf.: 2219 8477 l ingerthormann@yahoo.dk
Inger Poulsen l Syrenlunden 3 l 7300 Jelling l Tlf.: 3125 0044 l ip@spaedbarnsterapi.dk

