Onsdag den 1. maj 2019
Kursusdag med professor Dominique Bouchet, SDU, Odense

Boris CYRULNIKS lære om den biologiske og kulturelle
påvirkning i barndommens tidligste faser.
En tværvidenskabelig tilgang til socialisering.
Det er ikke tilstrækkeligt at sidestille de forskellige bidrag fra psykologer,
neurologer, biologer og sociologer; de skal kobles sammen.
Dagens program
8.30-9:00:

Let morgenmad, kaffe/the

9:00-12:00:

Hvorfor bør man, og hvad kan man, lære af Boris Cyrulniks
tværvidenskabelige forskning

12:00-13:00:

Frokost og kaffe/the

13:00-16:00:

At benytte sig af Cyrulniks tværvidenskabelige forskning

16:00-16:30:

Kaffe/the og kage

Dominique Bouchet vil holde oplæg med udgangspunkt i Boris Cyrulniks samlede
værker med henblik på
▪ at fremme en tidssvarende, tværvidenskabelig viden om, hvad der faktisk sker – biologisk,
fysiologisk, psykisk og socialt og i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge – i fostres,
spædbørns og småbørns hjerner, og hvad man bør vide for at sikre bedre vilkår for såvel
individer som samfund.
▪ at styrke det tværfaglige samarbejde mellem alle dem, som netop er engageret i småbørns
velvære, opvækst og opdragelse eller som – bevidst eller ej – blot er påvirket af, eller er
med til at påvirke den måde, hvorpå samfundet behandler individer, familier og børn;
Der vil være korte pauser samt små sessioner med gruppearbejde, som styres af Eileen
Bouchet, Inger Poulsen, Inger Thormann, og Dominique Bouchet

Kursets formål
At fremme et tværvidenskabeligt og tidssvarende kendskab til de samfundsrelevante kundskaber,
som Boris Cyrulnik har været med til at udvikle, sammenkoble og formidle i de sidste årtier.
Psykiater, neurolog, psykoanalytiker, biolog samt etolog Boris Cyrulnik udfordrer den måde, vi
forstår og tænker vores terapeutiske arbejde med børn og voksne på.
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Målgruppe
Studerende, undervisere, behandlere og ledere indenfor spædbarnsterapi, psykologi, etologi,
psykoterapi, psykiatri, pædagogik, integration, socialrådgivning, kriminalitetsforebyggelse m.m.
Skolevæsnet, samt social- og sundhedssektoren.

Underviser
Dominique Bouchet har på opfordring af Inger Thormann og Inger Poulsen fra Dansk
Institut for Spædbarnsterapi tidligere afholdt højt værdsatte dagskurser for psykologer og
psykoterapeuter herunder uddannede spædbarnsterapeuter om den franske psykoanalytiske og
etno-terapeutiske tilgang til børneterapi:
En forelæsning om den franske børnelæge og børne-psykoanalytiker Françoise Dolto
En introduktion til den franske etno-psykoterapi. Terapi for børn og unge, hvis forældre
stammer fra andre kulturer. Om Marie Rose Moro, Tobie Nathan m. fl. : Hvordan kan den
franske etno-psykoterapi inspirere nutidens terapi med børn i Danmark?
Dominique Bouchet er kendt for at forene videnskaber og fag på nye måder, samt som en
meget engageret og levende formidler. Han vil på denne kursusdag med viden og inspiration hentet
fra bl.a. Boris Cyrulnik udfordre vores måde at forstå og tænke vores terapeutiske arbejde med
børn og voksne.

Alt det praktiske
Dato og tidspunkt

Sted

Onsdag den 1. maj 2019 kl. 8.30-16.30

Thaisen Hus, Assensvej 183, 5750 Ringe

Thaisen Hus er naturskønt beliggende i Hillerslev, en mindre landsby 20 km syd fra Odense, med
gode tilkørselsforhold både med bil og offentlige transportmidler.
Thaisen Hus kan medvirke til at arrangere fælles transport fra eksempelvis Ringe, Nyborg, Odense,
Aarhus og København. Kursusdeltagerne bedes selv kontakte Thaisens Hus for mere information.
Der er mulighed for at leje værelser på Thaisen Hus natten før kurset til en særlig pris: 400 kr.
ekskl. moms. (2/3 af normal pris). Reserver selv via +45 6262 4141 eller info@thaisenshus.dk

Tilmelding
Pris

Tilmeldingsfrist

Betalingsfrist

1.800 kr. ekskl. moms inkl. fuld forplejning

Den 5. marts 2019

Den 19. marts 2019

Tilmelding og betaling skal ske til ”C’est La Vie – Supervision, Terapi og Undervisning”
v/Eileen Bouchet (www.eileenbouchet.dk) via mail kontakt@eileenbouchet.dk
▪
▪
▪
▪
▪

Tilmelding sker efter ”først-til-mølle” princippet.
Du bedes skrive dit fulde navn, adresse og telefonnummer samt stilling og arbejdssted.
Efter tilmelding får du tilsendt en regning. Betaling senest den 19. marts 2019.
Er det din arbejdsgiver, der betaler, skal der oplyses navn og adresse på denne.
Er det en offentlig virksomhed, oplys da desuden et EAN-nummer.
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Inspirerende citater af Boris Cyrulnik
”Af mødet mellem fostret og dets mor fødes det psykiske liv.”
Boris Cyrulnik: Følelser og samfund. Menneskelivet mellem biologi og kultur.
Oversat fra fransk af Christian Yde Frostholm. Borgens Forlag; København 1995. Side 62.

“Så snart drømmeapparatet er udviklet, hen imod den seksogtyvende uge, antager den
stoflige verden, som omgiver barnet, gradvist former, som ikke får deres voksne sansemodus
før den fjerde måned efter fødslen. Den første del af det psykiske apparat udvikles altså ikke
i kroppen på fostret, men tager form og modulerer sig i den stoflighed, mødet mellem
moderen og fostret udgør – mellem de begivenheder, som fremkalder følelserne hos
moderen, og den måde, den lilles nervesystem opfatter og behandler disse sansninger på.
Det mentale liv før fødslen er altså en langsom spiring ud fra mødet imellem et
biologisk system (drømmesøvnen) og en sansemæssig næring leveret af moderen, hendes
krop og hendes følelser. Denne måde at forstå det mentale livs tilblivelse på udelukker
endnu en gang modsætningen mellem det medfødte og det tillærte. Begge dele er
nødvendige, men ikke tilstrækkelige, for der er en tredje tvang, som føjer sig til dem, nemlig
det møde mellem to mennesker under adskillelse, som giver impulsen til det mentale liv.”
Boris Cyrulnik Følelser og samfund. Menneskelivet mellem biologi og kultur.
Oversat fra fransk af Christian Yde Frostholm. Borgens Forlag; København 1995: side 66-67.

”Når barnet er blevet skadet før syv-otteårsalderen, behersker det hverken den
tidsopfattelse eller de ord, som gør, at det kan fortælle en historie.”
Boris Cyrulnik De grimme ællinger. Resiliens og traumer.
Oversat fra fransk af Tine Byrckel. Forlag Rosinante; København 2002: side 144.

“Ved at sætte børn i bure som Trump gør det, ved at adskille dem fra deres forældre, er det
sikkert, at børnene vil blive ustabile, aggressive, og at et langt større antal af dem end
normen vil blive kriminelle. Ved at hævde at man løser et problem, skaber man et andet.”
Boris Cyrulnik: i et interview på France Culture den 28 juni 2018 (Dominiques oversættelse).

“Intelligens er mere et relationelt fænomen end en cerebral egenskab. Hjernen er resultatet
af en relationel proces, som starter med den kontakt, barnet har med sin mor i livmoderen.”
Boris Cyrulnik: i et interview på France Culture den 28 juni 2018 (Dominiques oversættelse).

“Hvordan kan et barn forklare, at dets forældre forsvinder, når det ikke ved, at der findes
antijødiske love, og at det eneste mulige grund er, at man overtrådte det forbud, der hedder:
”Du må ikke tale med tyskere.” Det er sammenkædningen af disse erindringsfragmenter,
der får forestillingen om fortiden til at hænge sammen. I forsøget på at få styr på nogle
flagrende minder nåede jeg frem til den konklusion, at de døde på grund af mig.”
Boris Cyrulnik: Den farlige dreng. Alene på flugt fra nazisterne.
Oversat fra fransk af Ulla Gjedde Palmgren. Gads Forlag; København 2013: side 18.

Boris Cyrulnik i samtale med Martin Krasnik

Omkring 10% af Boris Cyrulniks værker findes i dansk oversættelse
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