
❤  LOVE & FORGIVENESS 2017 ❤

For fjerde år i træk afholdes to seminarer om Love & Forgiveness v. psykoterapeut 
Leonard Shaw fra Seattle og psykoterapeut Kia Marquard. 

I en tid hvor verden gradvist fremtoner hård og utilgivelig, hvor frygten ofte sejrer over 
fornuften og kærligheden, finder vi, at der er en insistererende god grund til at udbrede 
kendskabet til Love & Forgiveness som metode og livsstil.

Love & Forgiveness (kærlighed og tilgivelse) er en terapeutisk tilgang, hvis 
udgangspunkt er særdeles nært, kærligt, kontaktfuldt og ikke mindst virkningsfuldt. 

Love & Forgiveness bygger på nogle grundlæggende opfattelser: 
• At alle mennesker er forbundne - uanset om vi ønsker det eller ej.
• At vi ud fra denne samhørighed, ikke kan være ligeglade med hinanden, uden det får 

store omkostninger for alle implicerede.
• At vi alle har en indre længsel efter og evne til at leve respektfuldt og omsorgsfuldt, 

både I forhold til os selv og andre.
• At det altid er frygt og kærlighed, som styrer vores adfærd. 

Love & Forgiveness bygger på velkendte terapeutiske metoder som klientcentreret 
samtaleteknik, kognitiv terapi og gestaltterapi.

Som deltager på seminaret, vil du:	
• opnå en dybtfølt forståelse af den samhørighed og kærlighed vi mennesker 

grundlæggende har til hinanden.
• mærke hvilken kraft der er i evnen og viljen til tilgivelse. 
• blive trænet i kreative, respektfulde og kærlige måder at være sammen med dig selv 

og dine medmennesker på.
• lære at mestre dette fokus I konfliktfyldte situationer.

Begge seminar er åbne for alle og velegnede også til deltagere med partnere og voksne 
børn. 
Deltagere med terapeutisk interesse anbefales at deltage med egne problematikker, for 
indefra at opnå den bedst mulige forståelse af den tilgang Love and Forgiveness tilbyder.

Kursets forløb
Kurset tager udgangspunkt i personlige mål, som den enkelte vil blive guidet i at forme. 

Kursusledere vil i plenum undervise i metoder og frembringe emner som blandt andre:
• “Indre barn” og betydningen af kontakten til dette, 
• “Little mind & Big mind”, 
•  skammens betydning i vores liv 



Der vil i plenum, og i grupper bliver arbejdet med veldefinerede opgaver og øvelser, 
således at Love & Forgiveness indlæres med udgangspunkt i dit eget liv og dine 
personlige ønsker. Således skabes grobund for anvendelse af teknikkerne i din dagligdag.

Der er ikke formelle krav til deltagernes forudsætninger, men I forbindelse med tilmelding 
vil du modtage info om forskelligt materiale du med fordel kan sætte dig ind i, inden 
deltagelse i seminaret. Har du en terapeutisk interesse, vil der være rig lejlighed til 
overvejelser om hvordan denne tilgang kan implementeres i din terapeutiske praksis. 

Arbejdet i plenum foregår på let forståeligt engelsk med mulighed for oversættelse.

Praktisk information

Dato seminarer: 
30. maj kl. 19 - 02. juni kl. 13 
04. juni kl 17 - 07. juni kl. 13

Seminaret afholdes som Internat på adressen: 
Spejderbakken Øvre, Skrædderbakken 16, Grejsdalen, 7100 Vejle.

Prisen pr. deltager for seminar og overnatning er kr. 3.600, ekskl. kost. 
Kost vil beløbe sig til ca. kr. 825,- 

Tilmelding sker ved kontakt til kia.marquard@me.com samt indbetaling af depositum kr, 
1500,- på kontonr. 9740 0004021045. (anfør venligst navn på bankoverførsel)

Tilmeldingen er bindende hvorfor depositum ikke tilbagebetales. 

Info om kursusledere findes på loveandforgiveness.com samt kiamarquard.dk

Kærlige hilsner
Leonard Shaw & Kia Marquard	

http://loveandforgiveness.com/
http://www.kiamarquard.dk/

