Kender du
tavsheden?
Når tavsheden taler (bog & film) kr. 400,Når tavsheden taler (film)
kr. 275,Når tavsheden taler (bog)
kr. 150,Priser ekskl. moms og forsendelse.
Ved større antal, fx til brug i undervisning, indhent da
venligst tilbud på samlet pris.

Bogens forfattere stiller sig gerne til rådighed i forhold til kurser, foredrag og anden
undervisning.

Materiale og oplysning om undervisning
kan fås ved henvendelse til GJ Consult på mail:
info@gjconsult.com
eller på telefon 7020 6838

En bog og en film om tavshed
og hvordan tavshed håndteres
Af Elene Fleischer & Gert Jessen

En bog og en film om tavshed...

...og hvordan tavshed håndteres

Vi lever i en strøm af ord. Ord der påvirker os. Ord der
skal overbevise, hygge, opklare, skælde ud, opmuntre
eller trøste. Indimellem slipper ordene dog op eller
holdes tilbage, så der opstår en pause. Et hul i talestrømmen. Tavshed. Selvom tavshed er ordløs, så fortsætter kommunikationen alligevel.

I bogen er der forslag til opgaver og øvelser. De kan
hjælpe med at få sat ord på den tavshed, der opleves
frustrende og irriterende eller måske vanskelig, ubehagelig og smertefuld, fx i forhold til selvmord. Sidst i
bogen er der en vejledning for undervisere, der ønsker
at benytte materialet.

Vi har alle oplevet tavshed. Og vi har alle svært ved at
håndtere den. Man siger, at tale er sølv, tavshed er
guld. Ofte er det dog lige modsat. Tavshed er mange
ting, for eksempel tabu, fortrængning, afmagt og smerte. Tavshed kommer ofte til udtryk i forbindelse med
vrede, mobning, fyring, vold, sygdom, selvmord og
dødsfald.

I filmen giver en række forskellige mennesker - unge,
voksne og ældre - udtryk for deres oplevelser med
tavshed på arbejde, i familien, i skolen osv. I filmen er
fortællerne blandt andre skuespiller Nicolai Lie Kaas,
Albanibryggeriernes tidligere direktør Henning
Rouchmann, ægtefolk, søskende, fagpersoner og
efterladte.

Der er flere forklaringer på tavshed. Den bruges på
mange måder i hverdagen, lige fra den eftertænksomme tavshed til tavshed brugt som straf. Den kan
udtrykke alt fra harmoni og respekt til resignation og
had. Den kan spænde over den lille tavshed i enhver
samtale til den ultimative tavshed i selvmordet.

Når tavsheden taler giver inspiration i forhold til
almindelige og dagligdags oplevelser med tavshed.
Den er især velegnet med hensyn til vanskelige og
nødvendige samtaler og når det drejer sig om kriser
og sorg, misbrug, sygdom, selvmord og død.

Når tavsheden taler består af en bog og en film, der
kan benyttes sammen eller hver for sig. Materialet
Når tavsheden taler beskriver de forskellige aspekter
af begrebet tavshed. Det viser, hvordan tavshed fungerer, hvordan den kan forstås og hvilke følelser, den
vækker.
Bog og film indeholder almindelige og genkendelige
eksempler på tavshed og giver redskaber til, hvordan
tavshed kan forstås og rummes.

Når tavsheden taler kan læses og ses af alle.
Materialet henvender sig til medarbejdere i social- og
sundhedssektoren, virksomhedsledere og - konsulenter, psykologer, præster, lærere i folkeskolen og på
gymnasier, seminarer, højskoler, universiteter osv.
Desuden kan studerende, medarbejdere i frivillige
organisationer og andre, der møder tavsheden i hverdagen, fx tillidsfolk, militær, fængselspersonale, jurister, politi med flere, anvende filmen og bogen med
udbytte.

