
Elliott Connie, MA, LPC er psykoterapeut fra Keller i Texas, USA. Han har 
arbejdet med tusindvis af mennesker både individuelt, som par og som familier, 
hvor han bruger den løsningsfokuserede tilgang til at hjælpe dem med at arbejde 
sig gennem deres udfodringer og henimod deres ønskede fremtid. Han er stifter 
af og direktør i “The Solution Focused Universe”, et online undervisningsforum 
som også udbyder undervisning til professionelle til at kunne hjælpe dem med at 
mestre den løsningsfokusrede tilgang i deres arbejde. Han er anerkendt rundt 
omkring i verden, hvor han taler på bade nationale og internationale konferencer 
og arrangementer I lande som USA, Australien, New Zealand, Tyskland, 
Sydafrika, Rusland, Schweiz, England, Polen, Sverige, Skotland, Holland, Canada, 
Asien og Danmark, hvor han træner professionelle i at bruge løsningsfokuserede 
spørgsmål og teknikker i deres arbejde. Som forfatter eller medforfatter har han 
udgivet 4 bøger "The Art of Solution Focused Therapy", "Solution Building in 
Couples Therapy", "The Solution Focused Marriage" og "Solution-Focused Brief 
Therapy with Clients Managing Trauma".  
 
Nu kommer han til Danmark igen med en workshop, hvor han deler ud af sine 

bedste erfaringer som løsningsfokuseret terapeut i en god blanding af oplæg, 

øvelser, videoklip og livedemonstrationer. Elliott vil dele ud af værktøjer, 

spørgsmål og perspektiver på workshoppens særlige tema omkring: 

Arbejdet med at hjælpe mennesker til at udvikle resiliens 

ved hjælp af den løsningsfokuserede tilgang – uanset om 

det handler om traumer, kriser eller svære livsudfordringer  

 

    Workshop med Elliott Connie  
   27 og 28 april 2022 

Om at hjælpe mennesker med at         

udvikle resiliens ved brugen af                 

den løsningsfokuserede tilgang 
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PRAKTISK:  

EN 2 DAGES WORKSHOP 

MED ELLIOTT CONNIE  

Kl. 9 - 16 BEGGE DAGE MED 

FULD FORPLJENING 

MORGENMAD SERVERES 

FRA KL. 8.30 

STED: MBK A/S, 

PILESTTRÆDE 61,           

1112 KBH. K 

TILMELDING PÅ 

INF0@SAFECHILDREN.DK 

PRIS: 4000 KR. EX. MOMS 

VED TILMELDING AF 

FLERE END 2 PERSONER 

PR. ARBEJDSPLADS FÅS 500 

KR. RABAT PR. 

EFTERFØLGENDE PERSON  

https://www.safechildren.dk/
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