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Fra kaos til helhed Astrid Baun Hent PDF Forlaget skriver: Fra kaos til helhed giver et skræmmende indblik
i, hvad seksuelle overgreb gør ved børn på både kort og lang sigt, men er også et vidnesbyrd om, at det er

muligt at komme videre og få et godt liv på trods af svære senfølger.

»Astrid Baun er opvokset i en præstefamilie, hvor faderen på den ene side var repræsentant for Gud, men
samtidig en overgriber. For at overleve fortrængte hun oplevelserne, og først i en moden alder kom sandheden
frem, og hun måtte i gang med en lang og svær bearbejdningsproces for at komme videre med sit liv. Bogen
er meget læseværdig og giver et godt indblik i, hvad en person, der har været udsat for seksuelle overgreb,

gennemgår – både psykologisk, fysisk og trosmæssigt.«
- Vibeke Møller, læge og leder af Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt Misbrugte

»Bogen er en spændende og lærerig opdagelsesrejse ind i en verden, hvor incesten har kunnet trives under
den pæne families facade.«

- Mimi Jakobsen, generalsekretær for Red Barnet
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