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Fyraftensmøde 
 

Onsdag d. 24. maj 2023 i Aarhus 

 
Det drilske følelsesliv 

 
v/ Finn Reeslev Korsaa  

 
Kun for medlemmer af DPSP 

 
Moderne opdragelse har for mange udartet sig til noget der minder om en social kuvøse, 
hvor forældre søger at beskytte deres børn mod traumer og kriser og samtidig knytter sig 
følelsesmæssigt stærkere til dem end man gjorde tidligere, mens parforholdets betydning 
er under afvikling. Det har ført til nye problemstillinger og vanskeligheder i familielivet, som 
er en udfordring for mange psykoterapeuter. Konflikten kan teoretisk forstås i lyset af en 
gammel kontrovers mellem Freud og Jung. Er det barndomstraumer eller dårlige 
tilknytningsmønstre, der har skabt en voldsom stigning i psykisk lidelse hos de unge? Eller 
er deres psykiske lidelser udtryk for, at forældre ikke er i stand til at slippe deres unge 
følelsesmæssigt, så det bliver svært at realisere voksenlivet gennem en 
frigørelsesproces?  
 
Psykolog Finn Reeslev Korsaa har i mange år haft klinisk psykologisk praksis på Strøget i 
København. Han har en magistergrad i psykologi fra Københavns universitet fra 1988, er 
psykoanalytiker og har tillige uddannelse i par- og gruppeterapi. Korsaa har publiceret 
kronikker og artikler i danske dagblade om psykologiske emner gennem årene og har 
udgivet flere bøger blandt andet Naturens muntre søn. I august 2022 udkom Parforholdets 
magi og samme år i november udkom Drømmetyderen, der er en biografisk fortælling om 
Danmarks første professionelle psykoterapeut.  
 
Program 
16.30 Kaffe & Kage 
17-19 Oplæg og debat 
19.00 Traktement 
 
Tid og sted: 
Onsdag d. 24.5.23 i Dansk Psykolog Forening, Åboulevarden 31, 2. sal, 8000 Aarhus 
 
Deltagere:  
Arrangementet er kun for medlemmer af DPSP, og er uden deltagergebyr. Indmeldelse i selskabet 
kan ske her 
 
Tilmelding:  
Senest den 2.4.23 her 
 
Maks. deltagerantal 49 
 

https://www.dp.dk/netvaerk-og-job/netvaerk/selskaber/dansk-psykoterapeutisk-selskab-for-psykologer/
https://www.dp.dk/netvaerk-og-job/netvaerk/selskaber/dansk-psykoterapeutisk-selskab-for-psykologer/indmeldelse-i-dansk-psykoterapeutisk-selskab/
https://www.dp.dk/netvaerk-og-job/netvaerk/selskaber/dansk-psykoterapeutisk-selskab-for-psykologer/tilmelding-til-dpsps-kurser/
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Arrangører: DPSP-Aarhus v/ Klaus Pedersen & Krista Straarup 

https://www.dp.dk/netvaerk-og-job/netvaerk/selskaber/dansk-psykoterapeutisk-selskab-for-psykologer/

