SENSETIK UDDANNELSESBEVIS
Det bekræftes herved at

Navn Navnsen
certificeres som Sensetikterapeut
Navn Navnsen har gennemført det 4-årige Sensetik-træningsprogram under ledelse af
mag. art. Olav Storm Jensen og cand. psych. Susanne Millan Hansen
Træningsprogrammet har omfattet 32 internatworkshops af 3 og 5 dages varighed, i alt 128 kursusdage eller 896 timer. Herudover sideløbende individuel egenterapi gennem hele kursustiden. For
samtlige deltagere er der i gruppen gennemført en midtvejs- og en afsluttende mundtlig selvevaluering
og lærerevaluering af deltagerens personlige og faglige proces.
For at opnå certificering som Sensetikterapeut (Bioeksistentiel Psykoterapeut) kræves undervejs
godkendelse som træningsterapeut, det vil sige til arbejde med klienter i egen terapipraksis under indirekte supervision, og herefter gennemførelse af et antal forløb med egne klienter med supervision
fra uddannelsens lærere.
Navn Navnsen har under træningsforløbet modtaget direkte lærersupervision fra begge uddannelsens
lærere som terapeut i træningsterapier med medstuderende.
Navn Navnsen har i løbet af sit træningsforløb opnået godkendelse som træningsterapeut og har modtaget supervision på eget klientarbejde.
Navn Navnsen har desuden sideløbende med og fortsættende efter træningsprogrammet deltaget i en
terapitræningsgruppe hos lærerne og her suppleret sin kompetenceudvikling med yderligere lærersuperviseret træning.
I Sensetikterapi opereres med tre lag i terapeutkompetencen:
1. Den Personlige kompetence - som vedrører færdigheder til koncentreret nærvær og klientcentreret
autenticitet i kontakten med klienten.
2. Den Teoretiske kompetence - som vedrører færdigheder i at opdage, genkende og forstå de terapeutiske problematikker i den konkrete proces med klienten, både i nuets og i overblikkets perspektiv.
3. Den Tekniske kompetence - som vedrører færdigheder i at handle relevant for den terapeutiske proces i forhold til problematikkernes konkrete manifestationer i nuet.
Undertegnede lærere har gennem den direkte og indirekte supervision af Navn Navnsen konstateret, at Navn Navnsen har udviklet sin terapeutkompetence på alle 3 kompetenceplaner til et
niveau, der berettiger til anerkendelse som professionel Sensetikterapeut.
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