Jörge
ens berätttelse (fråån Hjärnvä sten 4 2014)
gen och åd
drog mig de
e värsta sk
kadorna effter en mc--olycka 201
11.
Hej jag heter Jörg
Ligger nu i min sä
äng inne på mitt rum här på Fry
ykcenter i Torsby
T
meed bara en 4a
s
att jag
g är helnöjd
d. De har tagit
t
vara ppå tiden hä
är
dagar kkvar här occh måste säga
jättebra
a och tycke
er att jag med
m deras hjälp har kommit
k
en bra bit på vvägen mott det liv
jag ege
entligen villl ha. Är inte
e i närhete
en av framm
me men en
n bit på väggen.
Det jag
g kan säga om Frykce
enter i syn nerhet är att
a de är brra på att see de perso
onliga
förutsättningarna och vad man
m kan åsstadkomma
a med ens personligaa skador. Har
H fått
ett träningsschem
ma som passar mig u
utmärkt och
h de har sa
att rätt storr vikt på ba
alans då
detta har varit sto
or vikt för mig.
m För miig har det varit
v
stor vikt att med
d Max kryck
ka
kunna g
gå ut och ta
t promena
ader och id
dag klarar jag det uta
an några p roblem, nu
u är det
bara längden som
m ska juste
eras. Var s ak har sin tid.
m detta ha
ar jag myck
ket vatteng
gympa, sjuk
kgymnastik
k och myckket mer. Har idag
Förutom
ett rätt späckat scchema härr uppe. Tycckte de förs
sta dagarn
na var rent hemska men
m
förstår nu att de behövde
b
de
en tiden fö
ör att bilda sig en upp
pfattning om
m vem man var.
Efter de
e första da
agarna har det rullat p
på extremtt bra och tiden här upppe har varit
myckett väldispon
nerad. Har fortfarande
e rätt myck
ket kvar bl a med ridnning och 4-hjuling
men de
et återkommer jag me
ed om intre
esse finns. Annars sä
äger jag: V
Väl mött kä
ära
vännerr
Jörgen

