Foredrag

"Hvad børn
ikke ved...
har de ondt
af"
Alle familier vil opleve perioder, hvor de er
udfordrede af sygdom og krise. Det er en del
af livets grundvilkår.
Når krisen rammer, bliver vi, som voksne, ofte
optaget af, hvordan vi kan skåne vores børn
for smerten. Mange vælger, af de bedste
intentioner, at ’skåne’ med tavshed. Det er
en dybt rodfæstet men fejlslagen tradition i
vores kultur. For tavshed om det smertefulde
gør børnene usikre og planter følelser af
skyld, skam og forkerthed. Børn sanser alt,
og de har brug for vores hjælp til at forstå
den virkelighed, de er en del af.

Så hvordan hjælper vi bedst vores børn
gennem det, vi helst ville skåne dem for?
Både som forældre og fagfolk?
Hvordan taler vi om det, der er svært og
sårbart?

det vil i lære:
Hvordan vi bruger os selv i
samtalen med børn
Kollektive vrangforestillinger, der
er altafgørende, at vi får ændret
Indsigt i fortielsernes betydning i
et neurologisk perspektiv
Hvordan hjernen skaber
sammenhæng
Hvad barnet har brug for at høre
og hvordan

Marie Noél Jepsen er mastercoach
& mentor med speciale i relationer
og kommunikation.

Empati, autencitet og nærvær

Hun arbejder og lever efter den

Hvordan vi undgår at overse et

overbevisning, at ”jo større spænd

barn i smerte, og hvordan vi kan

der er mellem, hvordan vi har det

afhjælpe den udfordring

indeni og det, vi giver udtryk for

Hvordan gør vi samtalen om de

udadtil, jo mere påvirker det vores

nok så vanskelige emner

mentale helbred, liv og relationer”.

ubesværet

Marie Noél er selv vokset op med
en psykisk syg mor og en far der
drak.

Til hverdag hjælper hun familier med
at tage de svære samtaler og
mennesker i alle aldre til at finde
modet til at udtrykke, hvordan vi
egentlig går rundt og har det.

BOOK DIT FOREDRAG I DAG
Skriv til kontakt@marienoel.dk
eller ring på 42300020.

