Mælkebøttebarn i blomst
- lær at blomstre mod alle odds

Bag om et liv som psykiatri pårørende

Side 1/1

Oplæg for Psykiatri Nords lægesekretærer d.1.2.17.:
Tina M. L. Campbell, forfatter og foredragsholder. Hun er vokset op med en skizofren far. Er siden
blevet gift med en mand med ADHD, har desuden biologisk datter med AD(H)D, præmature
sensitivitet og bonusdatter med ADHD, OCD og Tourette.
Skildring af et liv med sygdom, mistillid og tæt kontakt med systemet i hårfin balance.
Få et indblik i livet hos én af de patienter og deres pårørende, plejepersonale sjældent kommer hele
vejen rundt om.

Hvordan oplevede publikum mit pårørende oplæg? Se
her: https://youtu.be/3JskScXxJ30 (Psykiatri Nord
Aalborg lægesekretær Mette Østergaard videoanmelder
mit foredrag)

Rina Jakobsen Tusind tak for et fantastisk oplæg
Så rørende at sidde og lytte, der er virkelig stof til

😊

eftertanke. Jeg er nu i fuld gang med bogen - den er fantastisk

Helle Kronborg Rasmussen Siger også tak for en fantastisk eftermiddag
"sætte sig"

;)

:)

🌹

- som lige skal have lov at

... men din fantastiske fortælling, din optimisme, positivitet og livsmod, på trods af de

udfordringer som livet har givet dig - har godt nok givet mig stof til eftertanke og tak for det!

:)

Mette Simonsen Absolut spændende og meget rørende foredrag Tina. Jeg var vild med de små overskrifter/stikord på
mælkebøtten - det gjorde det mere levende at høre på, fordi du kunne din fortælling og rækkefølgen og intet var tilfældigt
eller oplæst. Meget meget inspirerende og din fortælling vil jeg have med i mit hjerte og sent glemme
alt det bedste for fremtiden med både helbred, familie og forfatterskab
Ø.

😀

😀

jeg ønsker dig

P.S. du gjorde det også ok i interviewet Mette

😘

Vivi Thomsen (Bookeren – red.) Ja - også herfra skal lyde stort tak. Alle mine forventninger blev opfyldt, du
ramte os alle med dine beretninger, de er utrolig rammende og jeg glædes over den enorme gejst du har til
livet trods al den modgang du har været igennem.
Bogen er købt og klar til læsning
Glædes virkelig over at vi har måtte lytte til dit fantastisk foredrag.
❤️
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Du forstår at få noget godt ud af livet og bruge dine ressourcer på de rigtige ting og sortere den fra som ikke bringer
noget godt med sig - det kan vi ALLE lære noget af.

I kan også få mit oplæg tilpasset Jeres branche. Se her hvordan: http://campbell.dk/anmeldelser
Det kan vinkles til en lang række forskellige lægesekretærer eller til sundhedsprofessionelle
generelt.
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