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Stellas Stemme Esther Birgit Thordis Langsted Hent PDF Forlaget skriver: Esther Langsted, der tidligere har
udgivet Alle gode gaver (Forlaget Ravnerock 2010) om sin barndom som børnehjemsbarn, har nu skrevet en

beretning i fiktionsform om tiden, der fulgte efter. Om sit voksenliv med ar på sjælen.

Det er en rystende og gribende historie om pigen, der i sin barndom kun mødte svigt, og som derfor har brugt
det meste af sit liv på at bryde de gamle mønstre og opbygge sin selvtillid og en følelse af selvværd. Det har
været en hård kamp gennem psykoser og ydmygelser, medicin og skyldfølelser. Men også med styrke og

kærlighed.

Beretningen er dog i al sin grusomhed både opløftende og livsbekræftende. I hele sin sygdomsperiode
svigtede Esther aldrig sine egne idealer og stod fast på at blive medicinfri, at komme sig helt, få et arbejde og

et godt liv. Det er lykkedes hende.
Bogen fortæller om ægteskaber og børn, kriser og skilsmisser. Om uddannelsen til pædagog, som hun

gennemførte mod alle odds, og som ændrede hendes liv. Om indlæggelser på psykiatrisk hospital, der var
nødvendige, men var passiviserende og undertrykkende, og om terapi, der satte hende fri.

 

Forlaget skriver: Esther Langsted, der tidligere har udgivet Alle
gode gaver (Forlaget Ravnerock 2010) om sin barndom som

børnehjemsbarn, har nu skrevet en beretning i fiktionsform om tiden,
der fulgte efter. Om sit voksenliv med ar på sjælen.

Det er en rystende og gribende historie om pigen, der i sin barndom
kun mødte svigt, og som derfor har brugt det meste af sit liv på at
bryde de gamle mønstre og opbygge sin selvtillid og en følelse af

selvværd. Det har været en hård kamp gennem psykoser og
ydmygelser, medicin og skyldfølelser. Men også med styrke og

kærlighed.

Beretningen er dog i al sin grusomhed både opløftende og
livsbekræftende. I hele sin sygdomsperiode svigtede Esther aldrig
sine egne idealer og stod fast på at blive medicinfri, at komme sig

helt, få et arbejde og et godt liv. Det er lykkedes hende.
Bogen fortæller om ægteskaber og børn, kriser og skilsmisser. Om
uddannelsen til pædagog, som hun gennemførte mod alle odds, og
som ændrede hendes liv. Om indlæggelser på psykiatrisk hospital,
der var nødvendige, men var passiviserende og undertrykkende, og

om terapi, der satte hende fri.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Stellas Stemme&s=dkbooks

