
Brev til mor
Hent bøger PDF

Malene Lauritsen
Brev til mor Malene Lauritsen Hent PDF ET GODT LIV - trods 1460 voldtægter som barn! I dag er Malene
33 år, har et velfungerende familieliv med mand og fire børn og er en succesfuld iværksætter inden for

møbelsalg. Helt ublufærdigt fortæller Malene om sin barndom, om sit forhold til familien, om store op- og
nedture og om, hvordan hun fik kræfter til at køre en retssag imod sin far. Der er tale om læsning, der ikke

henvender sig til sarte sjæle, men også om en smuk historie der vender op og ned på vores forståelse af, hvad
der skal til for at komme igennem en krise. Malene så ganske tidligt, at det psykiatriske system ikke kunne
hjælpe hende, men kun trak hende ned. For at komme ovenpå gik hun sine egne veje. Igennem hårdt arbejde
kom hun fri af familiens destruktive mønstre og formåede at få succes med karrieren samt at søge imod det
glansbillede af et familieliv, der hele barndommen holdt hende i live. ”En enestående bog! Selvom man efter
nogle af passagerne væmmes, så kan bogen noget meget sjældent. Malene står så stærkt, at hun er i stand til
at fortælle, hvordan det er sådan rigtigt at blive misbrugt. Jeg kan nærmest lugte ham faren med alkoholånden

og de rådne tænder… Læs bogen – den vedkommer os alle!” Mette Møllevang Journalist og forfatter til
bogen: ”Er der en mor til stede?” Malene Lauritsen: Født 1983. Iværksætter, forfatter, foredragsholder og
debattør med fokus på børn med omsorgssvigt. Malene holder gerne foredrag eller medvirker i debatter for
børn, pædagoger og behandlere. Malenes foredrag tager udgangspunkt i hendes personlige historie og den

indsigt, hun har fået ved at mærke tingene på egen krop. Malene kan kontaktes via: brevtilmor.dk Følg hende
på: facebook.dk/brevtilmor.dk
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33 år, har et velfungerende familieliv med mand og fire børn og er
en succesfuld iværksætter inden for møbelsalg. Helt ublufærdigt
fortæller Malene om sin barndom, om sit forhold til familien, om
store op- og nedture og om, hvordan hun fik kræfter til at køre en
retssag imod sin far. Der er tale om læsning, der ikke henvender sig
til sarte sjæle, men også om en smuk historie der vender op og ned
på vores forståelse af, hvad der skal til for at komme igennem en



krise. Malene så ganske tidligt, at det psykiatriske system ikke kunne
hjælpe hende, men kun trak hende ned. For at komme ovenpå gik
hun sine egne veje. Igennem hårdt arbejde kom hun fri af familiens
destruktive mønstre og formåede at få succes med karrieren samt at
søge imod det glansbillede af et familieliv, der hele barndommen
holdt hende i live. ”En enestående bog! Selvom man efter nogle af

passagerne væmmes, så kan bogen noget meget sjældent. Malene står
så stærkt, at hun er i stand til at fortælle, hvordan det er sådan rigtigt

at blive misbrugt. Jeg kan nærmest lugte ham faren med
alkoholånden og de rådne tænder… Læs bogen – den vedkommer os
alle!” Mette Møllevang Journalist og forfatter til bogen: ”Er der en
mor til stede?” Malene Lauritsen: Født 1983. Iværksætter, forfatter,
foredragsholder og debattør med fokus på børn med omsorgssvigt.
Malene holder gerne foredrag eller medvirker i debatter for børn,
pædagoger og behandlere. Malenes foredrag tager udgangspunkt i
hendes personlige historie og den indsigt, hun har fået ved at mærke
tingene på egen krop. Malene kan kontaktes via: brevtilmor.dk Følg
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