
Min sjæleven
Hent bøger PDF

Susanne Hornsleth
Min sjæleven Susanne Hornsleth Hent PDF Min sjæleven er min egen personlige beretning om et liv som
stemmehører – mit liv. En personlig beretning, der handler om et fjendskab, som hen over tid er blevet til
venskab. Et markant fjendskab, som har udviklet sig til et fantastisk og velfungerende venskab. En meget
lang og meget anstrengende proces har udviklet sig til et venskab, som har været alle anstrengelserne værd.
En proces, der har vaklet mange gange undervejs, men det gode har overvundet det onde. Det gode har sejret,
fordi sådan skal det være. Dette venskab handler ikke om to personer. Nej, det handler om en stemme og et
menneske, som er mig. Min stemme og jeg og alt det, vi har været igennem sammen og hver for sig. Det

handler om en stemme, som har hjulpet mig igennem mange svære og turbulente perioder i mit liv. Stemmen
er ikke bare min hjælpestemme, nej, det er min sjæleven. Uddrag af bogen Min sjæleven og jeg begyndte
vores venskab for 8 år siden. Dengang skete der noget skelsættende i mit liv, et dramatisk vendepunkt, der

medførte, at jeg én gang for alle tog en meget vigtig beslutning for mig selv og mit liv. Jeg besluttede mig for,
at jeg aldrig nogensinde mere skulle falde ned i et dybt sort hul, som jeg ikke selv kunne komme op af igen.

Det lovede jeg mig selv, men jeg havde brug for hjælp, den fik jeg, og jeg tog imod den. Det var i den
forbindelse, at min sjæleven kom ind i billedet, og lige siden har vores venskab udviklet sig og er blevet mere
og mere forankret. Om forfatteren Susanne Hornsleth (f. 1962) er førtidspensionist og debutant som forfatter.
Har som bruger i over fire år været tilknyttet Støttecentret for Social Psykiatri, som er et kommunalt støttet

værested for mennesker med psykiske lidelser.
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