
Fra kaos til håb
Hent bøger PDF

Lone Rytsel

Fra kaos til håb Lone Rytsel Hent PDF Forlaget skriver: "Fra Kaos Til Håb" er et kalejdoskop af fortællinger
fra mennesker som har haft kaos og håb inde på livet. Heriblandt borgere, som Lone Rytsel dagligt hjælper

tilbage til arbejdsmarkedet og nærmere personlig afklaring, som skoleleder på VVC Kursuscenter i
Albertslund.

De personlige beretninger i bogen giver et unikt indblik i de udfordringer, den enkelte borger kæmper med, i
kampen for at få hverdagen til at fungere igen:

"... den form for isolation (...), som jeg var udsat for på min arbejdsplads, kan skabe en dyb ensomhed."

"Jeg tændte for min yndlingsserie, men blev forstyrret efter et par timer, da de ringede til mig fra børnehaven
og sagde, at der stod en ulykkelig dreng og savnede sin mor. Jeg havde fuldstændig glemt min dreng. Sådan

startede min sygemelding med stress."

"... jeg håbede, den begravelse ville gå lidt hurtigere, så jeg kunne få en streg til næsen ..."

Lone står som menneske, arbejdsgiver og skoleleder for samskabelse og samspil, og nærværende bogprojekt
er et indsigtsfuldt bidrag til debatten om stress, depression og angst.

Håbet er at bogen giver inspiration til borgere i lignende situationer, samt til fagpersonale, som ønsker en
dybere forståelse for borgernes individuelle udfordringer.
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