
Paul H. Lysaker is a clinical psychologist
who received his doctorate from Kent State
University in 1991. He has over 35 years of
experience providing and supervising
recovery oriented forms of psychosocial
interventions to adults diagnosed with
psychosis. He is also an active researcher
and teacher with over 20 years of federal
funding for projects related to recovery and
the practice of psychosocial rehabilitation.
This work has resulted in over 500 peer
reviewed publications to date and several
books. He is the primary architect of an
emerging recovery oriented form of
integrative psychotherapy: Metacognitive
Reflection and Insight Therapy.

This presentation will explore how research
on metacognition illuminates the processes
by which adults with psychosis can come to
make increasingly coherent meaning of
their challenges and possibilities and find
an ever more coherent path to recovery.
Implications in particular for recovery-
oriented psychotherapy will be discussed.
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