Psykisk
syg!
fremmede
tanker
flytter
ind.

Er titlen på bogen, som Kathrine er
forfatter til.
Bogen og dette skriv handler om
Kathrines rejse ind i hendes sind, og
hendes arbejde på at acceptere sig selv,
med alle facetter af at være hende.
Elsker hendes ord; "Det er ok ikke at
være ok, og det er ok at søge hjælp."
Nunuche sætter spotlight på psykisk
sårbarhed, i en serie af artikler, med
forskellige vinkler.

Jeg kommer
aldrig til
at forstå
min angst!
"Der er aldrig nogen,
der har sagt, det skulle
være nemt, og det
kommer jeg heller ikke
til at sige til dig"
"Det her er min rejse, og på nogle måder også din.
Hvis du lider af psykisk sygdom eller er pårørende
til en, der lider, eller bare gerne vil kunne sætte dig
lidt bedre ind i, hvordan en hverdag ser ud for en,
der har psykisk sygdom.
Jeg skal højst sandsynligt leve med min angst
resten af livet, og det er jeg ved at komme overens
med".
Jeg møder Kathrine i hendes lejlighed på Østerbro,
hvor hun har indrettet sig hyggeligt, i det kvarter
hun føler sig mest hjemme i.
For da hendes far, som hun boede hos til op i
tyverne, måtte sælge hendes barndoms-hus i
området, blev Kathrines angst tricket. Kathrine har
brug for at kende hendes omgivelser, det dæmper
symptomerne.
Så bare det, at jeg træder ind af døren - en total
fremmed med et kamera i hånden, er vildt
udfordrende for Kathrine, men hun er
imødekommende og jeg kan mærke at hun kender
sig selv og at hun kan gøre sig selv tryg i nye
sammenhænge.
Jeg har aftalt med Kathrine på forhånd, at vi laver
et fotoshoot, hvor hun er model for tøjdesigner
Britt Sisseck, så præmissen er på plads inden jeg
kommer, men alligevel kræver det et stort mod, at
stille sig frem.
For som hun selv siger; "Jeg HADER at få taget
billeder! Og selvom det er for en god sag og er et
fedt projekt, har jeg fundet alle mine "fejl" på
billederne.
Mit hår, mine hundrede dobbelthager og at jeg
ligner en boks, og selvom tøjet er virkelig smukt, og
det er fedt at bære Britt Sissicks tøj på billederne,
så kan jeg ikke se bort fra mine "fejl"."

H VORFOR LIGE
M IG ?
"Jeg ved ikke hvorfor det lige var mig, der skulle rammes så
voldsomt af en lammende angst. Eller måske gør jeg.
Jeg ved at det er genetisk i de fleste tilfælde. Det ligger i
familien, og jeg har en mor der lider af depression og en bror,
der har ADHD.
Faktisk kan jeg se at mine bedsteforældre, både på min mors
og fars side, har haft angst.
Det er jo ikke nogens skyld, jeg har ganske enkelt trukket et
kort strå, når det kommer til genetik.
Det betyder jo så også, at vi forstår hinanden i familien og vi
ved hvordan vi støtter hinanden. Så selvom vi trykker på
hinandens knapper og min lillebror kan få mig til at sprænge i
luften, på en dårlig dag, - tja, så er der vist noget om at det er
sådan at have søskende ;-)
En grund til at jeg ikke længere spørger "hvorfor mig???", er,
fordi grundet min angst ved jeg, præcist og helt ind i mit
inderste hvem jeg er. Jeg ved hvad jeg finder mig i og hvad
jeg absolut ikke finder mig i, og jeg har skåret en del veninder
fra, som ikke længere bidrog til at jeg har et godt liv."

J E G B RU G E R
U S T Y R L I G P L AT
H U M O R T I L AT
KOMME IGENNEM
M I N DAG . . .
Kære dagbog!
Jeg er stået for sent op. Men det kan fandeme ikke komme bag på nogen! Nu skal jeg
kegle rundt for at nå det hele, før jeg bliver hentet. Way to go, girl.
Det blev en ret smertefri køretur til sommerhuset, men da vi skulle til at køre havde jeg
den klammeste kvalme, og fik jeg angst, fordi tænk nu, hvis jeg kastede op i bilen, eller
tænk nu, hvis det forstsatte hele turen.
Kunne min hjerne lige overveje, bare overveje, at slappe af en gang imellem? Jeg behøver
vel ikke male fanden på væggen med det samme.
Kvalme giver angst, og angst giver kvalme, og så har vi sgu problemet. Er du så færdig, en
karruseltur jeg kommer ud på.
Gotta go, de andre kommer om fem minutter, og fandeme nej om de skal vide, at jeg
skriver dagbog!
"Angst er svær. Al psykisk sygdom er svær og ikke noget at grine ad, og så alligvel. Med lidt
humor og højt humør kommer jeg igennem mit liv.
Har du det svært i livet, og måske lider du selv af angst, og kniber det med at grine ad dig
selv, så grin gerne af mine tossede, ja, mega irrationelle tanker.
Mig må du nemlig godt grine af"
Kathrine er idag 29 år, og fik diagnosticeret angst som 21-årig.
Hun er stifter af hjemmesiden www.sammenskidervipaatabuet.com, som deler andres historier
om psykisk sygdom.
Ud over hjemmesiden, og en aktiv Instagram profil, så kan hun også kalde sig forfatter til
bogen "Psykisk syg! Fremmede tanker flytter ind", udgivet hos forlaget Mellemgaard.

JEG GÅR I
OPLØSNING
ENGANG I
MELLEM.
Men Jeg Er
Stærk, Meget
Stærk!

Jeg er udmærket klar over at min bog handler
meget om at se på angsten med humoristiske
briller, men når jeg står midt i det, når angsten
har sit jerngreb i mig, er intet sjovt.
Jeg har mange gange ikke ville mere, Jeg ville
bare lukke øjnene for evigt.
Men hver gang de tanker er dukket op er de
alligevel blevet banket i jorden ret hurtigt,
for fanme nej! Jeg har for meget at kæmpe for,
jeg er ikke færdig endnu, I har ikke set det
sidste til mig.

Det er jo meget grænseoverskridende at
dele ud af noget der er så privat som
psykisk sygdom.
Men det er det værd, hvis det kan hjælpe
bare en person. Eller få nogle til at åbne
øjnene omkring at jeg / vi ikke smitter.
Jeg hader når folk går på æggeskaller
rundt om mig, for tænk nu hvis jeg får
angst.
Får jeg angst så får jeg angst og så tager
jeg den derfra, men jeg vil ikke finde mig i
at der er ting jeg ikke får fortalt fordi

Men det er så hårdt ikke at kunne stole på sig

folk er bange for at jeg får et

selv, hvem tænker disse tanker? Er det mig eller

angstanfald. Det er den største

er det sygdommen der tænker dem? Det ved jeg

bjørnetjeneste og jeg hader det...

ikke om jeg nogensinde finder ud af og måske

With a passion.

er det også okay.
Positivt sind hjælper på meget, det er bare ikke
altid at det positive er så let at finde i psykisk
sygdom.

Følg Kathrine - klik her @fjordmadsen

