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Georgias stemme(r) Georgia Blane Brask Hent PDF Forlaget skriver: Georgias stemme(r) er min personlige
beretning om at være en ung kvinde med skizofreni og alt, hvad sådan en alvorlig psykisk sygdom indebærer.

Fra manglende motivation til positiv og negativ stress, fra indlæggelse på psykiatrisk afdeling til den
forbandede ambivalens, fra vanskeligheder ved kommunikation til oplevelser med mobning – og så

selvfølgelig stemmerne! 

Gennem min blog, Georgias verden, er jeg ved at finde min stemme. Jeg skriver for det første, fordi det falder
mig lige så naturligt som at trække vejret, men også fordi det er utroligt givende for mig at komme af med
mine tanker og oplevelser. Det er terapeutisk, og jeg føler, det opbygger min identitet – på MINE præmisser.
Jeg er altid blevet stemplet som ”den stille pige”, og det er en grænseløst frustrerende rolle at være i, når jeg

har så meget på hjerte – men bare ikke kan kommunikere det mundtligt som følge af min sygdom. 

Og så er det da fantastisk, at jeg kan hjælpe andre samtidig! Skizofreni er en tabubelagt sygdom omgærdet af
myter og misforståelser, og det er min oplevelse, at mange med skizofreni er bange for at fortælle andre, at de
lider af det på grund af alle fordommene omkring sygdommen. Vidste du fx, at skizofreni ikke er, når man har
flere personligheder? Det er en helt anden sygdom. Eller at langt de fleste med skizofreni ikke er voldelige

eller farlige? Desværre bidrager mange medier ofte til denne fejlagtige opfattelse af skizofreni. 

Jeg håber, at jeg med dette værk kan være med til at bryde tabuet omkring skizofreni og vise, at vi med
skizofreni er helt almindelige mennesker med værdier og talenter, styrker og særheder, meninger og håb og

drømme for fremtiden. 

Bogen henvender sig til alle, der gerne vil blive klogere på en ”usynlig” sygdom, der rammer 1 ud af 100. Du
kender sikkert én! Den er også yderst relevant for fagfolk, der arbejder med psykisk sårbare, for pårørende og
ikke mindst andre unge med skizofreni, der forhåbentligt vil læse med en følelse af lettelse – og ”jeg er ikke

den eneste, der har det sådan!” 

Jeg håber også, at min historie kan bidrage til en rarere ungdomskultur end den, jeg ser i dag som værende
barsk og præget af mobning. Jeg lægger ikke skjul på, at mine oplevelser med mobning har sat deres spor og
måske endda udløst min sygdom. Forhåbentligt kan min beretning inspirere til, at man i stedet for at nedgøre

en anden, rækker hånden frem.  

Om forfatteren 
Georgia Blane Brask er 23 år gammel. Hun er født og opvokset i London som datter af en skotsk mor, der er
sangskriver, og en dansk far, der er bestyrelsesformand. Hun og familien, der inkluderer lillebroren Oliver,

flyttede til Roskilde, da hun var 10 år gammel. 

Georgia har tegnet og skrevet, siden hun kunne holde på en blyant, og at udgive en bog er for hende en
livslang drøm, der går i opfyldelse – selv om historien er noget anderledes, end hun havde forestillet sig! 

Georgia elsker at være kreativ og går til keramik hver uge med sin elskede farfar.

 

Forlaget skriver: Georgias stemme(r) er min personlige beretning om
at være en ung kvinde med skizofreni og alt, hvad sådan en alvorlig
psykisk sygdom indebærer. Fra manglende motivation til positiv og

negativ stress, fra indlæggelse på psykiatrisk afdeling til den
forbandede ambivalens, fra vanskeligheder ved kommunikation til

oplevelser med mobning – og så selvfølgelig stemmerne! 

Gennem min blog, Georgias verden, er jeg ved at finde min stemme.
Jeg skriver for det første, fordi det falder mig lige så naturligt som at



trække vejret, men også fordi det er utroligt givende for mig at
komme af med mine tanker og oplevelser. Det er terapeutisk, og jeg
føler, det opbygger min identitet – på MINE præmisser. Jeg er altid

blevet stemplet som ”den stille pige”, og det er en grænseløst
frustrerende rolle at være i, når jeg har så meget på hjerte – men bare
ikke kan kommunikere det mundtligt som følge af min sygdom. 

Og så er det da fantastisk, at jeg kan hjælpe andre samtidig!
Skizofreni er en tabubelagt sygdom omgærdet af myter og

misforståelser, og det er min oplevelse, at mange med skizofreni er
bange for at fortælle andre, at de lider af det på grund af alle

fordommene omkring sygdommen. Vidste du fx, at skizofreni ikke
er, når man har flere personligheder? Det er en helt anden sygdom.
Eller at langt de fleste med skizofreni ikke er voldelige eller farlige?
Desværre bidrager mange medier ofte til denne fejlagtige opfattelse

af skizofreni. 

Jeg håber, at jeg med dette værk kan være med til at bryde tabuet
omkring skizofreni og vise, at vi med skizofreni er helt almindelige
mennesker med værdier og talenter, styrker og særheder, meninger

og håb og drømme for fremtiden. 

Bogen henvender sig til alle, der gerne vil blive klogere på en
”usynlig” sygdom, der rammer 1 ud af 100. Du kender sikkert én!
Den er også yderst relevant for fagfolk, der arbejder med psykisk

sårbare, for pårørende og ikke mindst andre unge med skizofreni, der
forhåbentligt vil læse med en følelse af lettelse – og ”jeg er ikke den

eneste, der har det sådan!” 

Jeg håber også, at min historie kan bidrage til en rarere
ungdomskultur end den, jeg ser i dag som værende barsk og præget

af mobning. Jeg lægger ikke skjul på, at mine oplevelser med
mobning har sat deres spor og måske endda udløst min sygdom.
Forhåbentligt kan min beretning inspirere til, at man i stedet for at

nedgøre en anden, rækker hånden frem.  

Om forfatteren 
Georgia Blane Brask er 23 år gammel. Hun er født og opvokset i

London som datter af en skotsk mor, der er sangskriver, og en dansk
far, der er bestyrelsesformand. Hun og familien, der inkluderer

lillebroren Oliver, flyttede til Roskilde, da hun var 10 år gammel. 

Georgia har tegnet og skrevet, siden hun kunne holde på en blyant,
og at udgive en bog er for hende en livslang drøm, der går i

opfyldelse – selv om historien er noget anderledes, end hun havde
forestillet sig! 

Georgia elsker at være kreativ og går til keramik hver uge med sin
elskede farfar.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Georgias stemme(r)&s=dkbooks

