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om det at leve et liv som alle andre på trods af et handicap. Jeg er født med Cerabral Parese med de
udfordringer der følger men vælger som udgangspunkt altid at se mulighederne frem for begrænsningerne her
i livet. Min tanke er at efterlade læseren med et lille smil på læben men samtidig vække til eftertanke omkring
den usikkerhed der hersker omkring synet på mennesker med et handicap. Livet er fuld af gode oplevelser
især, men ofte støder man hovedet imod en mur mange gange undervejs i livet og også i det system som jeg

med et handicap er afhængig af. Både de gode oplevelser og de store udfordringer har været med til at
udvikle mig og at gøre mig stærk som menneske. Dette vil jeg gerne fortælle om og dele med læseren.
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