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Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling Hent PDF Kender du til det, at livet med et handicap
ikke altid er let? At det giver ekstra udfordringer og ofte gør det sværere at leve et godt liv og få det ud

af det, du ønsker?

Det er helt normalt. De fleste med et handicap synes, det kræver en ekstra indsats at få et godt liv og klare sig
godt med de begrænsninger, som deres handicap medfører. Det betyder, at mennesker med handicap ofte har
afvisninger og nederlag med i bagagen, der alene skyldes deres handicap. Det kan kræve mere af os at opnå
de samme ting, som mennesker uden handicap. Bogen indeholder inspiration til hvordan du kan få bedre

resultater med et handicap.

Ebogens indhold er baseret på redskaber, tips og ideer, som kan anvendes dagligdagen. Indholdet er krydret
med historier og eksempler fra virkelige og forfatterens liv og virke.

Den er skrevet til dig, der har ressourcer mentalt og fysisk, og som er i stand til at tage vare på dig selv og
gøre noget positivt ved dit liv. Derudover henvender den sig til mennesker uden handicap, der har interesse i

at vide mere om de udfordringer, vi med et handicap møder.
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