Ægteskabets labyrint, Forsoning og Tilgivelse
Foredrag med psykolog Peter Damgaard-Hansen lørdag d. 31. august 2019 samt efterfølgende mulighed for
individuel parterapi mandag d. 2/9-fredag d. 6/9 2019
Relationelle udfordringer er noget vi alle kender mere eller mindre til. At være i konflikt med et menneske,
der står os nært gør os sårbare og skrøbelige. Imidlertid udruster vi os selv med forskellige forsvarsstrategier,
for at minimere eller helt undgå at mærke den smerte, som relationelle konflikter kan forårsage. Vreden
eksempelvis kan tjene til det formål, at beskytte os mod den smerte og sårbarhed vi erfarer, når nogle
nærtstående personer gør os ondt.
Hvilken betydning har tilgivelse i denne sammenhæng? Og er forsoning muligt?
Psykolog Peter Damgaard-Hansen har mange års erfaring med terapeutisk og åndeligt forsoningsarbejde. Ud
over sin praksis, hvor han udbyder samtaleterapi, har han skrevet adskillige artikler og holder foredrag i både
ind- og udland.
Peter Damgaard-Hansen deler sin erfaring og viden med os på Bornholm lørdag d. 31. august, hvor han giver
sit bud på hvorvidt og hvorledes ægteskabet kan styrkes og om forsoning er mulig, og hvilken betydning
tilgivelse har.
Alle er velkomne uanset alder og status. Kom, lyt og ta´alle dine spørgsmål med, og sammen kan vi måske
komme et skridt nærmere ægteskabets og forsoningens kunst.

Det foregår i Bornholmerkirken lørdag d. 31. august fra kl. 10-16. Dette er incl. et foredrag formiddag,
frokost og et foredrag om eftermiddagen.
Prisen er 150 kr pr person. Det er først til mølle og der er et begrænset antal pladser. Så vær hurtig.
Foredragene arrangeres af Bornholmerkirken og alle er velkomne – hvem sender ikke sin bil til syn? Og
hvorfor så ikke noget så vigtigt som ens ægteskab/parforhold!?
Tilmelding til Tanja Holm Engkær på mail: tanja_holm_hansen@hotmail.com med samtidig betaling til
mobil nr: 24913600, hvor for -og efternavn skrives i kommentarfeltet.
Vi glæder os helt vildt til denne dag og håber du prioriterer denne kostbare tid til dig selv, din partner og dit
ægteskab.
Ugen efter, uge 36, vil Peter være på Bornholm og tilbyde individuelle parsamtaler. Hvis dette har interesse
mail da til: peter@docpeter.com og aftal selv en tid med ham.
Vi ses 

