Nedan kopia på min absolut enda kontakt med
arbetsförmedlingen i december 2019 absolut ingen övrig
kontakt överhuvudtaget!. Antar att det märks att man är lite irriterad samt
misstänksam när man känner att man råkar ut för diskriminerande kränkande särbehandling och
förminskad som människa genom att bli totalignorerad pågrund av mitt skriftspråkligt handikapp
dyslexin.
Envägs E-post korrespondens nedan som totalignorerats samt i slutet kopia på den förfrågan
som skulle besvaras senast 12december 2019 , om mitt svar inte inkom i tid skulle mina
möjligheter till någon form liv framöver stoppas.

Mår inte bra av sådant som inte för mig tillbaka till livet
Jan Riise <jan.t.riise@gmail.com> fre 13 dec. 2019 01:00
till mesud.shakely, nordvastrastockholm
Hej
Dyslexin gör att det tar mig för mycket energi att renskriva inspelade samtal, så jag undviker det för
närvarande. Såg att du ringt, kanske? för att be om ursäkt att du inte skickat en liten mejl bekräftelse
på att du 2ggr mottagit svar i tid, för du har väl ingen dold agenda? , eller diagnos.
Har för närvarande svinjobbigt, och de obehagliga samtal jag får är företrädesvis från typer med
narcissistiskt grandiost beteende som inte gör tillvaron och livet lättare så att man kan komma ur
limbo tillstånd.
Ett: e-post meddelande typ ”meddelande mottaget” hade visat på ett visst mått av
medmänsklighet. Att meddelande kommit fram finns det flera bevis på.
Vänliga hälsningar
Jan

Att Mésud Shakely OBS: enligt brevtext kan man mejla svar
eller luring?
Jan Riise <jan.t.riise@gmail.com> 6 dec. 2019 02:33
till mesud.shakely, nordvastrastockholm,
Svar skall till: Mésud Shakely men skickas till flera då jag misstänker att det finns dold agenda eller
annan anledning att det inte kom någon mottagnings kvittens, mottagnings kvittens kom från från
andra på förra förfrågan. Stöd kanske behövs så att svar hamnar rätt.
Hej.
Trevligt att någon ”bryr sig”.
Ursäkta om jag är lite sur och bitter men är det någon ide att besvara?, är inte agendan att sparka ut
för att frisera statistik. Skickas till flera som kan hjälpa till så att svar kommer fram denna gång.

För mig tar det jätte mycket energi att skriva på grund av Dyslexin men behöver träna på
skrivningen, kommer i och för sig bli utslagen och inte kunna ta mig upp i några dagar nu efter
skrivandet men någon gång måste det vända eller?.
Svar igen samma som du fick tidigare men glömt/raderat?, inget har ändrats: Komplett kopia i slutet
Här kommer svar på eder förfrågan 3 frågor som ni vill ha svar på återigen 2019-12-12 bra för
sysselsättningen att producera varje månad?.
Mina närminnes problem har blivit bättre så att i alla fall jag kom ihåg att jag svarat på exakt samma blankett med
frågor tidigare, kanske finns hopp för mig också att få tag på arbetsgivare som inte kräver att man är helskärpt hela
tiden, så då har jag bara min psykisk ohälsa att tampas med så att den kan döljas.
Rekommenderar starkt SVTs program serie av Nour El Refai som gör att man får lite inblick i psykisk ohälsa
utmattning och depression, mer insikts givande än kontakten med de av skattemedel avlönade som bara orsakat
kostnader och bitterhet, visst man skall ta små steg men jag vill upp i 100%.

Fråga 1: Vill du vara inskriven på AF [Ja] , och jag kommer att kontakta er på ett eller annat sätt
Fråga 2: [Nej] , jag är arbetslös sedan jag i en uttröttad utsatt beroende ställning först kontaktade
er
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).
Vad jag gör för att aktivt förkorta arbetslöshet och utanförskap samt isolering, först det mest
imbecilla och naiva jag gjort var att kontakta AF i tron att det skulle finnas stöd och hjälp tillbaka.
Känns som de jobb inom dataområdet kräver mer skriftspråkligt kunnande samt min kunskaper lite
föråldrade därför försöker och försökt jag att bättra på utb områden, möjligt och även troligt att jag
måste tänka om och släppa på tanken på ett jobb inom det området. Men allt jag gör gör jag publikt
samt kommunikation med mig är publik, tål ens handlingar inte att granskas så skall man fan låta
bli.
Behöver kontakt med någon med erfarenhet och kompetent kunnande för att rikta min kompass så
att jag får stöd vad som jag eventuellt behöver bättra på för att bli attraktiv på arbetsmarknaden, har
ingen aning om vart
Vad jag gör för att komma tillbaka på arbetsmarknaden och bli skattebetalare igen så att ni som
lever av skattefinansierad verksamhet kan fortsätta att sitta på era höga hästar och spotta på de som
vill tillbaka till någon form av liv.
Det ingen riktigt förstått än är att jag skulle behöva kontakt med någon begåvad syo-konsulent som
kan hjälpa och stödja var jag skall lägga fokus angående mina tidigare kompetenser och
yrkesinriktning så att jag kan bli attraktiv på arbetsmarknaden,vet inte riktigt vart man skall vända
sig.
Varje dag försöker jag bättra på it kunskaper, tyvärr lite svag inom programmering och det är inom
det som det söks mest med folk, hårdvara området som jag var ganska skarp på är på utdöende.
Tvingas även lära mig inom andra områden eftersom man råkat ut för för många typer som utger sig
för att kunna men inte kan.
Tills jag får kontakt med någon med adekvat kompetens inom både arbetsmarknads kunskap och
kunskap om psykisk ohälsa så använder jag den lilla energi jag har till att bättra på och fortbilda
mig inom de områden jag tror att jag kan finna arbete inom. Försöker även att göra mig av med så
mycket prylar som möjligt enligt att det enda men kan ta med sig till gläntan vid stigens slut är
samvetet.
Vad gör jag för att motivera min existens, har inte så mycket ork och energi(det har blivit bättre men
inte acceptabel nivå) så att jag klarar så mycket mer än att hjälpa mamma för ett mål mat och tak
över huvudet men det kan ändras blixtsnabbt , så därför måste jag hitta någon inkomst innan det är
försent , och skulle det hända något så har jag till dags dato inte belastat skattesystemet eftersom jag
inte fått något från något håll, men det verkar vara inihelvete svårt att första att jag behöver löne

arbete och inte mera utgifter. Har alltid haft lite svårt att förstå hur narcissistiska sociopater och
andra som utnyttjar eller sparkar på de som ligger ner kan motivera sin existens.
Har dålig erfarenhet och även råkat ut för alldeles för många mytomaner som tycker om att prata för
att sedan dokumentera något annat än det som sades utan att deras offer får ta del i deras förvrängda
dokumentation.
Vad som tagit energi och varit jobbigt är alla de personer med höga poäng enligt Robert D'Hares
poängsystem som krävt massa sladder möten (och utnyttjat min tidigare godtrohet) som inte fört
mig framåt, för sedan kunna dokumentera godtyckligt troligen till men för mig.
Hälsningar
Jan
Nedan förfrågan som besvarats ovan.

