Jeg er mor til en misbruger!!!!
Netop... jeg er mor til en misbruger .... Sådan ca. gennem 20 år. Og det vil jeg rigtig
gerne fortælle om.
Min søns historie, min lille families historie. Jeg vil gerne fortælle om sorgen,
smerten, uvisheden, magtesløsheden ... men også om en ung mand, der kæmper ...
kæmper mod sine indre dæmoner, kæmper mod systemet, kæmper mod sin egen
usikkerhed, kæmper med sine abstinenser.... Og sit fortsatte misbrug.
Jeg vil fortælle om kampe med ham, min egen fraværenhed, min rolle som
medmisbruger, beskyttelsen af min anden søn.… og ikke mindst af mig selv.
Desuden kommer jeg ind på vigtigheden af, at sige nej til en misbruger, vigtigheden
af at holde fast, vigtigheden af stadig at støtte og hjælpe sin misbruger... men på den
gode måde.
Alle kan komme i en form for misbrug eller være vidne til det ... enten gennem en
kollega, en nær ven/veninde eller et nært familiemedlem. Det findes i ALLE sociale
lag. Det er derfor vigtigt, at vide noget om det, vide hvordan vi kan - eller bør reagere
og jo mere vi alle ved om dette emne, jo lettere kan vi støtte vore kære.
Og da dette stadig er et meget stort TABU, er det vigtigt at få åbnet op, lytte til
andres erfaringer, gøre brug af hinanden.
Jeg er uddannet inden for sundhed som både sygehjælper, men også SOSU-assistent.
ligeledes har jeg også en kontoruddannelse. Lige pt er jeg i gang med en
psykoterapeut uddannelse for netop engang at kunne hjælpe pårørende. Desuden er
jeg bosiddende i Kokkedal, Nordsjælland.
Mit foredrag plejer at vare omkring 2-2½ time inkl. spørgsmål, ind i mellem længere
afhængig af spørgsmål og antal. Min pris er 2500.- + kørsel (altid den billigste) fra
Kokkedal.
Har I lyst til at høre eller bestille mit foredrag, kan jeg kontaktes via nedestående ...
der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.
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