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Jeg er mor - En tale til dig Julie Bruhn Højsgaard Hent PDF Har du brug for ro midt i mor-kaoset? Og
mangler du at mærke fodfæste lige nu? I dette specialafsnit fører Laura dig gennem den

transformationsproces, der er et vilkår, når mennesker gennemgår store forandringer. Du kan høre afsnittet
igen og igen når du har brug for at blive mindet om hvilken stor rejse du er på som mor. Laura savnede selv at
få sat kaoset ind i et større perspektiv og hun fandt ro i nogle gamle sociologiske teorier. Det hjalp hende og

nu har vi lavet denne særudgave af en podcast, hvor hun giver det videre.

I `Jeg er mor‘ taler vi om alt det man ikke siger højt i mødregruppen eller til familiefesten. Alt fra konkrete
ammeteknikker, til nyligt opståede bekymringer og følsomhed, eller når baby-lykken syntes at udeblive. I en
blanding af personlige fortællinger, diskussioner, meditative øvelser og faglige indspark folder vi emnerne
ud. ‘Jeg er mor‘ udspringer af en tro på, at vi ikke har brug for flere eksperter, men at vi har brug for sammen
at skabe et rum, hvor vi støtter hinanden ind i en bedre fremtid. En fremtid med milde øjne, hvor der er mere

råderum for og respekt til nybagte mødre.

Hver podcast er et sneakpeek ind i appen `Jeg er mor‘, som du kan downloade fra AppStore. En app, der
støtter mødre til at finde fodfæste i rollen som mor.

Duoen bag `Jeg er mor‘ består af forfatter og pædagog Julie Bruhn Højsgaard og af Cand.comm. Laura
Vilsgaard.
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