Temadag;

Hvordan
taler vi med
børn og deres
forældre om
psykisk sygdom
og misbrug
Psykisk lidelse og alkoholisme er en svær
størrelse at forstå - særligt for børn. Men det
er for mange af os voksne, et sårbart og
tabuseret emne, hvor vi ofte føler os usikre på
samtalen med de psykisk syge forældre og
deres børn. Vi mangler de rette ord, og et
sprog der kan italesætte og forklare noget så
komplekst og sårbart. Vi vil så nødigt træde
for nær eller gøre ondt værre. Derfor vælger
vi ofte, i misforstået omsorg, at tie. Men det
er det eneste, vi ikke må gøre.

Det er vores ansvar som voksne, at
finde modet til at tale om det der er

Når vi fortier det der er svært og såbart, så
svigter vi børnene. Vi efterlader dem med
spørgsmål som: "Er det min skyld, at far hele

svært, ellers så fastholder vi tabuet i
generationer og efterlader børn
alene i deres smerte.

tiden er ked af det, eller at mor bliver vred?
De går alene med de store spørgsmål, den
dårlige samvittighed, skammen og
ensomheden og længes efter nogen at
snakke med.

På temadagen tager Marie Noél fat
på de helt centrale problemstillinger,
mange står overfor, i mødet med
familier og børn, som lever med
psykiske lidelser eller alkoholmisbrug.

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
Empati, autencitet og nærvær
Hvordan vi undgår at overse et
barn i smerte, og hvordan vi kan

Marie Noél Jepsen er mastercoach &
mentor med speciale i relationer og
kommunikation.
Hun arbejder og lever efter den
overbevisning, at ”jo større spænd

afhjælpe den udfordring

der er mellem, hvordan vi har det

Hvordan gør vi samtalen om de

indeni og det, vi giver udtryk for

nok så vanskelige emner

udadtil, jo mere påvirker det vores

ubesværet

mentale helbred, liv og relationer”.

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 om de
sårbare emner og mennesker i alle
aldre, til at finde modet til at
udtrykke, hvordan vi egentlig går
rundt og har det.
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