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VIL DU RULLE
MED MODSTAND
SÅ ”LET TRYKKET
PÅ BALLONEN”
” Vi ser på modstand som tryk, næsten som lufttrykket i
en bold eller ballon. Jo mere man presser eller trykker
på den, jo mere modstand opstår mod det ydre pres.”
Tom Barth og Christina Näsholm 2018

Modstand som metafor. Hvordan kan vi forstå den? Og hvordan
kan vi håndtere den - også set i lyset af retten til ikke-forandring.
Tanker om årsagen til modstandsreaktioner fra klienter/patienter. Og hvad gør vi, hvis vi skal finde en anledning til en samtale
om forandring?

Hvornår:

Torsdag den 21. marts 2019 klokken 9.00 - 16.00

Hvor:

Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg

Temadagen er praksis orienteret, og deltagerne får erfaringer og nye
måder at håndtere modstand på. Gennem oplæg, diskussioner og
øvelser ruller vi med modstanden i en MI - samtale.

Pris:

Når du går hjem, har du en dybere og mere nuanceret forståelse af
modstandsfænomener i forandringsarbejde. Både en forståelse af
hvad det gør med den der udøver MI og tanker om hvordan man kan
etablere relation og samarbejde med klienter som udviser modstand.

Tilmelding til: bente@dualog.dk

Organisationer: kr. 1.200,- ex. moms
Private:
kr. 1.200,- inkl. moms
Prisen inkl. morgenbrød, kaffe/te, frokost buffet samt frugt & kage.

Tilmeldig sker efter ”først-til-mølle” princippet.
Betaling ved tilmelding til Fynske Bank reg.nr. 0815
kontonummer 0000961256. mrk. MI samt navn.
Tilmeldingen er bindende.

Oplægsholder - Tom Barth
Tom Barth, psykolog og forfatter til bøger om motivationssamtalen.
Aktuelt bogen: MI - samtal och Förhållningssätt. Att framkalle, forädla
och förankra motivation. Studenterlitteratur. Tom Barth, der er fra
Bergen, har været med i det internationale netværk af undervisere i
motivationssamtalen i 30 år.
*MI står for Motivational Interviewing

Følg os på Facebook & LinkedIn...

Arrangør: Dualog v/ Bente Malig Larsen, www.dualog.dk, MI-træner. Medlem af MINT Inq (Motivational Interviewing Network of Trainers)

