
Utbildning 2019-2020

Anmäl ditt intresse och hitta mer information hos Svenska Imagoföreningen:  
www.imagoforeningen.se

 John Hjarsø Mortensen
John Hjarsø Mortensen är psykolog, Imagoterapeut, och 
lärare för Imagoutbildningen i Sverige. Han sitter också i 
styrelsen för Imagos globala organisation. John är gift med 
Pia sen 30 år tillbaka, även hon psykolog, och tillsammans 
driver de Danskt Imagocenter i Köpenhamn. Deras ödmjuka 
vision är "fred i världen, ett par i taget".  
Läs mer om John på www.danskimagocenter.dk

Certifierad Imago Coach & Facilitator 
Du lär dig använda Imago för att coacha individer, 
dyader, grupper och organisationer i teambuilding, 
konfliktlösning och personlig utveckling. Du lär dig 
också att stärka tilliten i relationer och öka samarbe-
te, motivation och kreativitet. 

Certifierad Imago Parterapeut 
En utbildning för dig som är terapeut. Imago till-
handahåller metoder för att kunna arbeta effektivt 
med par och relationer. Som Imagoterapeut blir du 
kunnig inom spegling, bekräftelse och dialog för att 
skapa kontakt, medkänsla och läkning i relationer.

Imagoterapi  
är evidensbaserad och tillhandahåller metoder för 
att kunna arbeta effektivt med par. Grunden är en 
strukturerad dialog som syftar till att stärka parets 
kontakt, och att lösa upp överlevnads- och försvars-
strategier som hindrar fördjupning och läkning i 
relationen. 
 Imagostrukturen skapar den trygghet som behövs 
för att bevara kontakten mellan parterna, också 
när det är svårt eller smärtsamt. Imago är både en 
terapeutisk och en pedagogisk process, och för paret 
betyder det att terapi och lärande går hand i hand. 
Som Imagoterapeut får du även tillgång till en global 
gemenskap som är en källa till kunskapsutbyte.

Utbildningar 2019 
Imago Parterapeut: ges i Stockholm, start september 
2019. Imago Coach & Facilitator: ges i Köpenhamn, 
start i oktober 2019. Mer information och anmälan 
hittar du på hemsidan www.imagoforeningen.se

Bakgrund 
Imago relationsterapi har utvecklats av psykologerna 
Harville Hendrix  och Helen Hunt, USA. De har va-
rit gifta i 30 år och arbetar för att utbilda människor 
i värdet av att skapa sunda, kärleksfulla, stödjande 
och tillfredsställande nära relationer.  
 Deras bok Getting the Love You Want har sålt i 
över 2 miljoner exemplar och tillsammans har de 
skrivit 10 böcker om nära relationer och föräldra-
skap. Det finns idag fler än 2000 certifierade Imago-
terapeuter i 30 länder. 

 We are born in relationship,  
we are wounded in relationship,  
and we can be healed in relationship.
– Harville Hendrix
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