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Sårbare sind My Buemann Hent PDF Forlaget skriver: Sårbare Sind handler om det at leve med en
psykiatrisk diagnose. Igennem seks illustrerede, personlige fortællinger giver bogen et unikt indblik i en

tilværelse, som ellers er dybt tabuiseret, og åbner op for nye måder at se psykisk sygdom på.

I Danmark får et ud af tre mennesker på et tidspunkt i deres liv en psykisk sygdom. Det svarer til næsten to
millioner mennesker. Dertil kommer de mange pårørende, der også påvirkes af sygdommen. Alligevel er

emnet stadig stærkt stigmatiseret og tabuiseret. Hvert skridt vi tager i retningen af at opnå en bedre forståelse
af det sårbare sind, er et skridt i retningen af et sundere og mere rummeligt samfund. Denne bog kan måske

være et af disse skridt.

I Sårbare Sind møder vi blandt andreLars, som allerede fra livets start blev mødt af store udfordringer, der
skulle vise sig at påvirke store dele af hans barndom, ungdom og voksenliv. Vi følger ham igennem misbrug,
mislykkede jobs, en fængselsstraf, og frem til at han endelig bliver set og får stillet en diagnose som 38-årig.

Vi bliver taget med igennem Mads´ liv, som er præget af en far, der lider af maniodepressivitet. Mads
opbygger en stabil tilværelse, men rammes som voksen af en række maniske anfald, der distancerer hans

virkelighedsopfattelse fra andres, og han må flere gange indlægges. Igennem Marie´s opvækst har hun en klar
fornemmelse af, at hun ikke hører til. Hun holder sig for sig selv og vil ikke lege med de andre børn. Marie
diagnosticeres med aspergers syndrom og har svært ved at overskue simple ting, som at gå i bad eller børste

tænder.

De seks fortællinger rummer detaljerede beskrivelser af indlæggelsesforløb, forfejlede og succesfulde
behandlinger, samt beskrivelser af de følelser, der kan være forbundet med at leve med et sårbart sind.
Historierne giver et indblik i en lille del af de milliarder af facetter, som psykisk sygdom rummer.
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