
Att: Mésud Shakely ref skrivelse 2019-10--17

Från Jan Riise 24 okt. 2019 

Till mesud.shakely@arbetsförmedlingen.se 

Att: Mésud Shakely 070-416###  mesud.shakely@arbetsförmedlingen.se  070-

Här kommer svar på eder förfrågan 3 frågor som ni vill ha svar på innan 2019-10-27.
?Arbetar ni på söndagar eller problem att tolka almanacka?
Fråga 1: [Ja] , och  jag kommer att kontakta er  27/10?
Fråga 2: [Nej] , jag är arbetslös sedan jag i en uttröttad utsatt beroende ställning först kontaktade er 
i ett desperat försök att få hjälp och stöd till arbete och inkomst så att jag skulle ha kunnat behålla 
hem och trygghet, hemlös sedan dess.
Fråga 3: (studera)[Nej] eller försöker att täppa till och fylla i kunskapsluckor genom egna studier 
för att se hur pass mycket som tappats inom utbildningsområde för att förhoppningsvis få tag på 
arbete inom utbildnings område, att man vill arbeta inom de områden man studerat borde förstås av 
de som är någorlunda normalbegåvade. ( Studier som man kämpat sig igenom med goda resultat 
trotts dyslexin)
[meddela] Innan det gick åt skogen var jag en högpresterande nörd numera bara störd. Jag har varit 
helt transparent angående dyslexin sedan utredningen hos er, och sedermera även konsekvenserna 
av stressen som uppkom och resulterade i kollaps. Sedan bitterheten när man upptäckte att 
samhället mer eller mindre vänt en ryggen . Skrivande tar på grund av dyslexin fruktansvärt mycket
energi och tid, men har trotts det inte råkat utför för för-många som haft psykiska behov av trycka 
ner och skada medmänniskor annat än hos er som behandlar en som man skulle ha en 
begåvningsnedsättning pågrund av dyslexin. Det verkar var jävligt svårt att förstå att har man inga 
inkomster så blir man klart förbannad om man råkar på typer utan minsta logiskt tänkande som vill 
skapa utgifter genom reskostnader eller på annat sätt påtvinga och skapa kostnader.
Man måste alltid vara beredd att ta konsekvenserna och lärdom av sina handlingar, det har jag inte 
riktigt gjort än eftersom jag fortsatt låtit mänskliga avarter skapa tidsförluster samt kostnader utan 
adekvat motprestation, har inte levt men överlevt då jag vaknat så pass mycket så att jag inte låter 
mig luras på bland annat reskostnader av typer som borde ha svårt att motivera sin existens.
Mål att på något sätt få tag på någon form av liv och inkomst innan det är försent för inblandade , 
det positiva för egen del är att jag inte har något liv att förlora i nuläget, men jag försöker att ta mig 
tillbaka, är inte orolig för egen del, men det vore bra om jag kunde få upp lite mera ork ,
Närmsta mål: har ett jävligt stort behov av en andningspaus från misär och otrygghet, tyvärr så är 
det en stressig tillvaro då det hela tiden händer tråkigheter som måste tas om hand, har inte ens 
hunnit göra mig av med världsliga tillgångar eftersom det hela tiden dyker upp nya tråkigheter, Har 
för närvarande en jävligt otrygg och stressig tillvaro men är för det inte orolig för egen del.
Dröm: ett liv ett arbete inom något av kompetensområden mera tid till och ork till lagning och 
reparationer av allt som rasat pågrund av eftersatt underhåll inom mekanik El Tele data bygg, slippa
hjärntröttheten så pass länge så att jag skulle våga mig på kortare-kylteknikerkurs eller liknande 
mera tid och stabilare internet så jag kan komma lite vidare i SEO SQL responsive css Java html 
Apache Azure TCPIP lite mera avlastning i ”vårdansvar”. Kontakt med någon ”frisk” medicinsk 
utbildad människa för att få hjälp kontroll och undersökning vad det beror på att jag så fort blir så 
förbannat hjärntrött men det får inte kosta något mer. 
”Om du inte höra av dig i tid räknar vi med att du…….” vill bli kontaktad på……..”
Vänliga hälsningar
Jan Riise
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