
Det er bedre at vi er kede af det end dem

Det er ikke er værd at tale om, hvis det såre

dem 

Det jo også er lang tid siden, så det er lige

meget nu

"Jeg ved du gjorde dit bedste, men dit bedste

var ikke altid godt nok", er en virkelig svær

samtale at tage med sin far og mor.

Det er det fordi, mange af os, trods en svær

barndom og alt der er sket, ofte elsker vores

forældre højt. Ofte står vi som børn, af forældre

der havde det svært, med en grundlæggende

følelse af, at det er vores ansvar hvordan mor

eller far har det... for det har vi følt siden vi var

små.

Vi har lært at gemme egne følelser og behov væk,

og derfor siger vi til os selv at:

For vi ønsker ikke at de får det værre, at skabe

konflikt eller dårlig stemning. 

Når mor og
far gjorde
deres bedste -
men det bedste
ikke var godt
nok

foredrag;

Men det er ikke lige meget!

For når vi laver disse undskyldninger, og ikke

finder modet til at tale om det der fylder, så

påvirker det hvordan vi har det, både i

relationen til dem og til os selv - og vil gøre

det resten af livet. Det går desværre ikke

væk, jo mere vi prøver at undertrykke og

glemme. I stedet sættet det sig i kroppen, i

vores tanker og påvirker vores mentale

helbred.

I dette foredrag, tager Marie Noél os med på

en bevidsthedsrejse gennem relationernes

land og deres alt afgørende betydning for

vores glæde, trivsel og mentale helbred.

Marie Noél er selv vokset op med en psykisk

syg mor og en far der drak. Hun kender

smerten, ansvaret og hvor uendeligt svært og

sårbart det kan være at tale med sine

forældre om en barndom, hvor de gjorde

deres bedste... men det bedste ikke altid var

godt nok.

med marie Noél Jepsen



At føle sig voksen som lille

At føle et enormt ansvar overfor

sine forældre og hvordan de har,

som er så svært at slippe igen

At gemme sine egne følelser og

behov væk, fordi der ikke var plads

til dem

Hvad der sker når vi som voksne,

forsætter med at bruge de samme

overlevelsesmekanismer, vi brugte

som børn

Hvordan ærlige, sårbare og svære

samtaler, er altafgørende for

vores fremtidige og nuværende

relationer, til andre... vores

forældre... og til os selv

Et foredrag om:

B O O K  J E R E S  F O R E D R A G  I  D A G

Skriv til kontakt@marienoel.dk
eller ring på 42300020.

Marie Noél Jepsen er mastercoach &

mentor med speciale i relationer og

kommunikation. 

Hun arbejder og lever efter den

overbevisning, at ”jo større spænd der

er mellem, hvordan vi har det indeni og

det, vi giver udtryk for udadtil, jo mere

påvirker det vores mentale helbred, liv

og relationer”.

Marie Noél er altid i øjenhøjde med sit

publikum og går til emnet med

ærlighed, sårbarhed og et smil på

læben.

 

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.


