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TRO, HÅB OG PSYKOSE Frank Angels\u00f8 Hent PDF Bogen er en autentisk beretning om livet før, under
og efter Frank Angelsø´s 23 mdr. Indlæggelse på psykiatrisk afd. Bogen er en fortælling om, hvordan en
såkaldt glad, almindelig ung mand på 25 år, gift og far, pludselig kunne miste fodfæstet og blive indlagt i
knapt to år på psykiatrisk afdeling. Bogen brænder sig ind i læserens bevidsthed. Den er hudløs ærlig og

sætter tanker i gang om psykiatriens berettigelse. Bogen er ikke kun en terapi for forfatteren. Forfatteren er en
ildsjæl, en supersympatisk fyr med en fotografisk hukommelse. I dag lever Frank et fuldstændigt normalt liv,
men han har taget en række bevidste valg om sin tilværelse for at kunne komme dertil. ”Jeg ønsker at indgyde
håb til de mange der kæmper med psykiske problemer. Forhåbentlig kan jeg være med til at bryde de tabuer
om, hvad det vil sige at være indlagt på en psykiatrisk afdeling. Det er ikke så farligt, som mange forestiller
sig og de pårørende skal nok få deres kære igen, hvis de sammen har tålmodigheden”. En historie der rammer

noget vigtigt, i det at være et menneske!

 

Bogen er en autentisk beretning om livet før, under og efter Frank
Angelsø´s 23 mdr. Indlæggelse på psykiatrisk afd. Bogen er en

fortælling om, hvordan en såkaldt glad, almindelig ung mand på 25
år, gift og far, pludselig kunne miste fodfæstet og blive indlagt i

knapt to år på psykiatrisk afdeling. Bogen brænder sig ind i læserens
bevidsthed. Den er hudløs ærlig og sætter tanker i gang om

psykiatriens berettigelse. Bogen er ikke kun en terapi for forfatteren.
Forfatteren er en ildsjæl, en supersympatisk fyr med en fotografisk
hukommelse. I dag lever Frank et fuldstændigt normalt liv, men han
har taget en række bevidste valg om sin tilværelse for at kunne

komme dertil. ”Jeg ønsker at indgyde håb til de mange der kæmper
med psykiske problemer. Forhåbentlig kan jeg være med til at bryde
de tabuer om, hvad det vil sige at være indlagt på en psykiatrisk
afdeling. Det er ikke så farligt, som mange forestiller sig og de



pårørende skal nok få deres kære igen, hvis de sammen har
tålmodigheden”. En historie der rammer noget vigtigt, i det at være

et menneske!
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