Nyt fra bestyrelsen

Invitation til medlemsmøde
den 3. november - 2018 kl. 9.30 – 15.30

Mødet afholdes på ZoneCollege i Holbæk,
pris 500 kr., der optjenes 6 RAB timer
Temaet på dagen er stress.
Foredragsholder: Rikke Thauer
Senere på dagen vil vi gennemgå forslag til at behandle klienter med stress.
Tilmelding til Anette på kontoret. info@zoneconnection.dk

OBS se ændret tidspunkt

løber med en veludviklet empati. Rikke
Maj taler om ”compassion” og om, hvor
afgørende det er at kunne tildele sig selv
det, man så villigt giver til andre.

(Selv)compassion kan trænes

Foredragets navn er: Lær at hjælpe andre
(og dig selv) med at forebygge stress - og
timerne i selskab med Rikke Mai vil byde
på en stribe enkle værktøjer til at bringe
compassion ind i hverdagen og samtaler
med klienter. Compassion – ikke mindst
den, der sætter grænser i forhold til,
hvad man selv magter - kan nemlig trænes, fastslår stresseksperten, og Rikke
Mai vil på medlemsmødet vise hvordan.

Kom til medlemsmøde i Holbæk og

Streeess af

Hver 4. sygemelding = stress

Og den er gal med stress-niveauet i Danmark. Seneste tal viser, at det nu er 25%
af alt sygefravær i Danmark, der er
stressrelateret. Fraværsprocenten svarer

til omtrent 35.000 danskere, der dagligt
sygemeldes på grund af stress. Det koster årligt samfundet 1,5 millioner i ekstra fraværsdage. Samtidig stiger risikoen
for psykiske lidelser, som kan blive en
følgesvend ved længerevarende stressbelastninger. Hvert år koster angstlidelser samfundet 8,6 milliarder kr. i tabt
produktion.

Viden og sund fornuft

Rikke Mai Thauers mission er, at færre
ender med at blive syge af den stress, der
i moderate mængder er både sund og
kan være med til at forbedre det enkelte
menneskes motivation og livsmod. Hendes mantra er at ” den korteste vej ud af
stress er konkret viden om emnet, enkle
værktøjer til livsstilsændringer tilsat en
god portion sund fornuft. Men også en
klippefast tro på, at vi kun har én vej at
gå som samfund:

Vi skal have lov at være mennesker!
“I fremtiden vil det være pinedød nødvendigt, at vi får lov til at være dem, vi
er, både på godt og på ondt. Vores virksomheder er nødt til at forholde sig til, at
vi er mennesker, og vi taler om, hvordan
vi har det med det, der sker.”

Enkle samtale værktøjer

”At yde psykisk førstehjælp falder mere
naturligt for nogen end for andre. Niveauet af empati er simpelthen forskelligt. Men det kan læres - og det skal
læres”.
Med sig har Rikke Mai Thauer eksempler på enkle samtaleregler, som hun anvender på den stressuddannelse, der udbydes i hendes kursus- og konsulentvirksomhed, Thauer Stresscenter i Ballerup
tæt på København. En uddannelse, flere
kendte danskere har gennemført, heriblandt skuespilleren Peter Mygind.

Sig nej til overbelastninger - og ja til en dag med dine ZCT venner,
fremragende frokost og inspiration fra stressekspert Rikke Maj Thauer
Vi skal kunne snakke om, hvordan vi har
det, ligesom vi taler om at have ondt i
ryggen.
Selvfølgelig” siger du – men det er bare ikke sådan det er, og måske kender du
til heller ikke at behandle dig selv så
godt, som du ved, du burde.
ZCT har inviteret en af Danmarks i
øjeblikket varmeste stresseksperter som
oplægsholder på årets medlemsmøde.
Rikke Maj Thauer er instruktør i psykisk
førstehjælp og samarbejder med Psykiatrifonden om at uddanne førstehjælpere
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på Danmarks arbejdspladser.
Hun har de seneste 7 år lavet research
af flere hundrede personlige stressforløb
og har gennemført flere spørgeundersøgelser, som hun har sammenfattet til en
bog om at forebygge og håndtere stress i
hverdagen - “Stress er også dit eget ansvar” - som udkommer dette efterår.

Vi skal turde blande os

“Hvis man ser en kollega, der sidder og
græder eller trækker sig socialt, så er der
rigtig mange, der føler, at det er grænse-

z o n e c o n n e c t i o n n o v e m b e r d e c e m b e r 2018

overskridende at tage kontakt, for vi vil
jo ikke ”blande os” eller have ry for at
komplicere tingene. Men at undlade
kontakt er det mest uprofessionelle, du
kan gøre i situationen,” siger Rikke Mai
Thauer.

Giv til dig selv, hvad du giver andre

Da ZCT’s medlemmer for en stor dels
vedkommende allerede er ”psykiske førstehjælpere” (om end ikke uddannet i regi af Psykiatrifonden), vil fokus på medlemsdagen være lagt på den risiko, man
z o n e c o n n e c t i o n n o v e m b e r d e c e m b e r 2018
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