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Lyt på mig - Hvorfor hører I ikke Merethe Haue Hent PDF Dette er en selvbiografi om 10 års mobning -
fødselspsykose - skilsmisser - svingdørspatient - arbejdsskade med mere.

Jeg er selv uddannet Social og Sundhedsassistent og har arbejdet i det - som jeg kalder systemet.

Nu sætter jeg spørgsmålstegn ved min egen behandling fra 1994 og til nu.

Jeg har taget mange paragraffer - love m.fl. ind i bogen - som jeg ligeledes sætter spørgsmålstegn ved.

Jeg skriver bogen for at få hul på et tabubelagt område - og i håb om, at kunne hjælpe andre.

Endvidere skriver jeg, for at fastslå - at man på ingen måder behøver at blive set på som psykisk syg - blot
fordi man har en diagnose.

Man er ikke en diagnose - man er et menneske - som alle andre!
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