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Foredrag med psykolog Lars J. Sørensen 
SELVGLAD 

”Om menneskers livslange ægteskab med sig selv” 

Lars J. Sørensen fortæller ud fra sin bog Selvglad fra 2018. Ordet ’selvglad’ er mest et 
skældsord. Det er paradoksalt, når nu det at være glad for sig selv og være i balance 
er så vigtigt for at kunne møde omverdenen og andre mennesker nærværende og 
med åbent sind. For nærvær kræver, at man kan og tør være nærværende med sig 
selv. 
Psykolog Henrik Tranberg skriver i sin anmeldelse, at bogen viser, hvordan det at 
være glad for sig selv handler om at have en god og nærværende relation til sig selv, 
ligesom man kan have gode relationer til andre. Derfor er det netop relationerne og 
måden, vi er sammen på, der er i fokus i denne personlige og livskloge bog. 
Videre skriver psykolog Henrik Tranberg, at ”bogen er et vigtigt bidrag, hvis vi selv – 
som terapeuter og mennesker – har en intention om at vise andre deres betydning 
som sig selv. Ja, så fordrer det, at vi selv har et godt ægteskab med os selv; at vi kan 
rumme os selv for derved at finde hjem til os selv. Kun derved kan vi vise andre vejen 
hjem til sig – slet og ret ved at vi kan være sammen med dem i nuet, fordi vi kan 
være sammen med os selv.” 
  
LARS J. SØRENSEN er psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og har 
1979-2015 været chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland og dermed 
også på den maksimalt lukkede Sikringsafdeling. Han har arbejdet med psykoterapi 
både i psykiatrien og i privat praksis, og han har gennem mange år undervist på 
forskellige psykoterapiuddannelser. Han har fået udgivet 5 bøger, samt diverse artikler. 
De to første bøger er psykiatriske fagbøger og handler om psykoseterapi (Særpræg-
Særhed-Sygdom) og tilknytning, traumer og psykisk sygdom (Smertegrænsen). I 
begge er der afsnit om skam, og det er, hvad de 3 bøger Skam – medfødt og tillært, 
samt 
Sjælens længsel og Selvglad alle tager under kærlig behandling 

Tid: 18.08.2022 kl. 17-20.30

Pris: gratis for medlemmer af kredsen

Sted: Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro

Tilmelding med navn, ansættelsessted og DP medlemsnummer til

kredsringkoebing@dp-decentral.dk senest 04.08.2022, skriv 18.08. i emnefeltet. 
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