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Selv mor(d) Jeanette Fugl Hent PDF Forlaget skriver: SELV MOR(D) er en skræmmende og tankevækkende
beretning om overgreb, der ikke endte, selv da et liv sluttede.

SELV MOR(D) er skrevet i kærlighed til min enæggede tvillingesøster Bettina (kaldet Tina). I min
sorgbearbejdningsproces, som startede mange år efter Tinas død, skulle jeg erfare, at vi som enæggede

tvillinger var forbundet i UBETINGET KÆRLIGHED.

Det var tydeligt Tinas ønske, at jeg skulle skrive vores historie via denne bog, hvilket gav dyb mening. Tina
og jeg bar begge på CHOK & TRAUMER, som vi ulykkeligvis blev udsat for af en narcissistisk mor i vores

tidlige opvækst.

Det fik store KONSEKVENSER for os begge, men på hver vores måde. Vi manglede begge ET BEVIDST
NÆRVÆR, ikke blot fra vores mor, men også i det etablerede system. Som efterladt, enægget tvilling stod jeg

tilbage med en halv bevidsthed. En skræmmende følelse af at være skåret midt over i min krop. SELV
MOR(D) er skrevet for at fremme ET BEVIDST NÆRVÆR og ikke mindst i kærlighed til alle børn.

I mit hjerte ved jeg, at Tinas selvmord ikke var selvvalgt, men det er op til den enkelte læsere at vurdere. Det
er mit og Tinas ønske, at bogen skal læses med hjertet.
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