TALLER de SANACIÓ dels RECORDS
un pas cap a l’alliberament
«Cadascú de nosaltres viu experiències
doloroses que ens deixen “records
enverinats”. I aquest verí –format de
sentiments d’ira, odi i afany de venjança–
amenaça d’envair-nos i destruir-nos, si el
mantenim enterrat al nostre interior. La
sanació dels records consisteix en
reconèixer aquest fet, per a poder
desprendre’ns a continuació de tot allò que
corre el risc de destruir-nos, i quedar-nos
amb aquells elements del passat que són
vivificants. Estic convençut que aquesta és
la voluntat de Déu per a les persones, les
col·lectivitats i les nacions: que puguem
reconèixer el passat sense estar
empresonats per ell; que tots siguem
capaços de convertir-nos, d’alguna manera,
en sanadors ferits.»
Idioma:
Michael Lapsley parlarà en anglès
Hi haurà traducció simultània
Cada assistent podrà expressar-se en la
seva llengua materna.

Impartit per:

Michael
LAPSLEY
Fundador i director de l’IHOM
«Institut per a la Sanació dels Records» Sud-àfrica

De divendres 9 de setembre a les 18 h
a diumenge 11 a les 13 h
Monestir de Sant Pere de les Puel·les
C/ Dolors Monserdà, 31 – Barcelona

Michael Lapsley, sacerdot anglicà, va patir
el 1990 un atemptat amb paquet-bomba
pel seu compromís en la lluita contra
l’apartheid a Sud-àfrica. Des de llavors uns
ganxos metàl·lics li serveixen de mans i ha
hagut
de
sotmetre’s
a
diverses
intervencions quirúrgiques craniofacials.
Després de la caiguda del règim de
l’apartheid, en constatar que Sud-àfrica
seguia essent un país «profundament
dividit i ple de sofriment», va fundar
l’Institut per a la Sanació dels Records
(IHOM)
* Vegeu el documental:
www.youtube.com/watch?v=qbY1srNBB5U

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

activitatspuel.les@gmail.com

Organitzen conjuntament:

ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura)
Casal Loiola (Fundació Privada P. Martí Tusquets, SJ)
Monestir de Sant Pere de les Puel·les

Preu del taller: 185 € (àpats inclosos)
Allotjament a convenir
Places màximes: 24
Data límit d’inscripció: 30 de juny

