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SKIZO Ivan Hansen Hent PDF Ivan Hansen blev som 19-årig diagnosticeret med den psykiske lidelse
Skizofreni. Forud for diagnosen gik en fortvivlet søgen efter svar på årsagerne til hans kaotiske sind. En
periode, hvor han også erkendte sin egen homoseksualitet. Efter diagnosen fulgte et langt og turbulent
behandlingsforløb i det danske psykiatriske system. Dette er ikke en fagbog om skizofreni. Dette er en

skildring lige fra hjertet om en ung mand midt i sit livs mareridt. Gennem de korte og oprigtige tekster giver
forfatteren os en upoleret indsigt i et omtumlet og smertefuldt erkendelsesforløb. Erkendelser, der hele tiden
flakker mellem sindslidelser og seksualitet. Og han giver os en indsigt i en retningsløs famlen gennem det
psykiatriske systems kastevinde. Bogen er skrevet som den er tænkt. Bogstaveligt talt. Ivan fortæller sin

historie i ord, der minder om tanke og tale. Lige så krampagtigt, han kæmper for at holde sammen på tid og
sted i sit virkelige liv, kæmper han for at fortælle sin historie ud fra et kaos af minder og hallucinationer i
håbet om at ramme en kronologi, der passer til den ”normale” verden. En udfordring, der netop giver os et

sprællevende aftryk af hans pinefulde sind. Bogens læsere kan være mange. Andre unge, der selv famler i det
psykiatriske system. Unge, der måske også har fået en psykisk diagnose og ønsker at læse fortællingen fra en
ligesindet. Og, personer over en bred kam, der kæmper med angst, depression, homoseksualitet eller den
konkrete diagnose Skizofreni. Bogen kan også anvendes i undervisningen på grundskoleniveau og på

ungdomsuddannelser som en let læselig, og alligevel bevægende, indsigt i det at erkende og især acceptere at
have en psykisk lidelse.

 

Ivan Hansen blev som 19-årig diagnosticeret med den psykiske
lidelse Skizofreni. Forud for diagnosen gik en fortvivlet søgen efter
svar på årsagerne til hans kaotiske sind. En periode, hvor han også
erkendte sin egen homoseksualitet. Efter diagnosen fulgte et langt og
turbulent behandlingsforløb i det danske psykiatriske system. Dette
er ikke en fagbog om skizofreni. Dette er en skildring lige fra hjertet

om en ung mand midt i sit livs mareridt. Gennem de korte og
oprigtige tekster giver forfatteren os en upoleret indsigt i et omtumlet
og smertefuldt erkendelsesforløb. Erkendelser, der hele tiden flakker
mellem sindslidelser og seksualitet. Og han giver os en indsigt i en
retningsløs famlen gennem det psykiatriske systems kastevinde.



Bogen er skrevet som den er tænkt. Bogstaveligt talt. Ivan fortæller
sin historie i ord, der minder om tanke og tale. Lige så krampagtigt,
han kæmper for at holde sammen på tid og sted i sit virkelige liv,
kæmper han for at fortælle sin historie ud fra et kaos af minder og
hallucinationer i håbet om at ramme en kronologi, der passer til den
”normale” verden. En udfordring, der netop giver os et sprællevende
aftryk af hans pinefulde sind. Bogens læsere kan være mange. Andre
unge, der selv famler i det psykiatriske system. Unge, der måske

også har fået en psykisk diagnose og ønsker at læse fortællingen fra
en ligesindet. Og, personer over en bred kam, der kæmper med
angst, depression, homoseksualitet eller den konkrete diagnose
Skizofreni. Bogen kan også anvendes i undervisningen på

grundskoleniveau og på ungdomsuddannelser som en let læselig, og
alligevel bevægende, indsigt i det at erkende og især acceptere at

have en psykisk lidelse.
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