t

Humanistiske samtalepartnere

Sådan kommer du i kontakt med os

Vi er en gruppe frivillige, som er uddannede til at forestå samtaler.
Vi er humanister. Det betyder, at vi tror, der kun er dette ene liv,
og at der ikke er højere magter, der griber ind i det. For os er det
vigtige, hvordan man som menneske udfolder sit liv alene og
sammen med andre.

Ring på 44 40 48 48 eller skriv på samtale@hs.dk, så kontakter vi dig
indenfor et døgn for at aftale nærmere.

Humanistisk Samfund
Humanistiske samtaler er en af Humanistisk Samfunds aktiviteter.
Humanistisk Samfund er en forening, der blev stiftet i 2008.
Foreningen arrangerer ceremonier ved livets store overgange:
fødsel, overgangen til ungdomsårene, bryllup og begravelse.
Ceremonierne er baseret på et humanistisk livssyn. Det betyder, at
mennesket og de fællesskaber vi indgår i er i centrum.

Har du brug for
nogen at tale med?

Du kan læse mere om Humanistisk Samfund på www.hs.dk.

Blågårdsgade 19, kld
2200 København N
Tlf: 4243 2010
kontakt@hs.dk
www.hs.dk

Har du brug for nogen at tale med?
Der er tidspunkter i livet, hvor man står overfor svære overvejelser om
de store spørgsmål i tilværelsen.
Det kan være fordi ens livssituation er forandret på grund af sygdom
hos en selv eller nogle af ens nærmeste, fordi man sørger over tabet af
venner eller familie, fordi man er blevet skilt, fordi man er blevet far
eller mor, fordi man er blevet en del af en ny familie med
sammenbragte børn, fordi man har mistet sit arbejde eller er gået på
pension, fordi man er flyttet hjemmefra og er startet på en uddannelse.
Uanset hvad du spekulerer over, er det nogle gange ikke tilstrækkeligt
at tale med familie og venner om det. Det er heller ikke sikker, det
giver mening at dele overvejelserne med fagpersonale som en læge,
sygeplejerske eller psykolog.
Du kan tale med os.
Vi er her for at lytte til dig. Vi kommer ikke med et mål om, at samtalen
skal føre til en bestemt konklusion, at du skal have en bestemt
behandling eller gøre noget bestemt overfor dine nærmeste. Vi støtter
dig, når du har brug for at tænke over din nuværende situation og det,
der er vigtigt i dit liv.
Hos os kan du finde ro. Der er plads til at være stille og der er ikke
noget, vi skal nå.

”Jeg troede ikke, jeg
kunne blive syg”
”Hvordan skal
jeg tale med mine
nærmeste om mine
bekymringer?”
”Jeg orker ikke flere
behandlinger”
”Jeg kan ikke kende
mig selv”

