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Mikael Andersson
Hvordan er det mulig?
Det var veldig mange i Sverige
som så TV-dokumentaren om
Mikael Andersson, og lurte på
hvordan det er mulig …
Hvordan kan man ta seg frem
her i livet uten armer og ben, slik
som Mikael gjør? Hvor får han
denne kraften fra, som gir han en
så enormt positiv holdning og det
smittende smilet? Hvor får han
viljen til å lykkes med det som
virker helt umulig fra?
Bakgrunn
Da Mikael ble født uten armer og
bein på regionssykehuset i Örebro for drøyt førtito år siden, sa
legene til moren og faren hans:
“Dere kan nok glemme denne
gutten. Han kommer ikke en
gang til å kunne sitte selv.”

Mikael Andersson
Mikael Andersson, taler
uten armer og bein som
ved hjelp av mot, stahet
og en enorm vilje viser at
en positiv holdning kan
ytte fjell
For mer info om Mikael
Andersson – klikk her.

Følgende råd foreldrene kk var oppriktig ment, og man
tok det for gitt at det var det eneste rette: Misdannede barn
hadde det mye bedre på institusjon. Men Mikaels foreldre
følte det annerledes, og kjempet for å få sønnen sin hjem,
noe de til slutt lyktes med.
I dag er Mikael en veletablert forretningsmann bosatt i Göteborg, er kjent over hele landet, er gift og har tre barn.
Årsak
Årsaken til misdannelsen var ikke Neurosedyn-katastrofen
som rammet så mange andre barn. Of sielt vet man ikke
grunnen, men Mikael selv er overbevist om at den skyldes
Hormoslyr, bekjempingsmiddelet som på den tiden ble brukt
i stor skala i skogtraktene i Lindesberg, der moren hans
oppholdt seg i begynnelsen da hun var gravid med han.
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Mobbet?
Til tross for at han hadde et handikapp, eller kanskje på
grunn av det og på grunn av holdningen Mikael hadde, ble
han akseptert av kameratene under hele skoletiden, og han
følte seg aldri utenfor. Han deltok i alle slags aktiviteter og
sportsgrener akkurat som sine jevnaldrede. Han pleier å si
at det handlet om å gjøre saker og ting på sin egen måte.
Strength does not come from physical capacity.
It comes from an indomitable will
Mahatma Gandhi

Etter skolen jobbet Mikael i 15 år med å selge og utruste
biler med unike tilpasningsprodukter for personer med
funksjonshemninger. Mikael fungerte som et slags bindeledd mellom konstruktører og kunder.
Nå driver Mikael sitt eget foretak der han jobber som ettertraktet foredragsholder på heltid med hele landet som
arbeidsområde. Historien hans har fengslet tusenvis av
svensker som har hørt ham live eller sett ham på TV, eller
som har lest noen av de mange artiklene som er skrevet
om ham. Nå og da tenker han til og med at han kanskje,
kanskje kunne oppleve den samme fremgangen utenlands.
I USA for eksempel.
Å oppdage ressurser
Mikael mener at det nnes en rekke ting man må tenke på
og bli klar over. En av dem er å be om hjelp. Før man ber
om hjelp er det en god idé å alltid prøve om man klarer det
selv først. Grunnen er at det er en så fantastisk følelse å
oppdage at man klarer noe nytt.
Anyone can give up, it’s the easiest thing in the world to do.
But to hold it together when everyone else would understand
if you fell apart, that’s true strength
Ukjent

Veivalg, vilje og perspektiv
Hva ligger da bak Mikaels fremgang? Svaret er: En utrolig sterk vilje til å lykkes med det som virker helt umulig. I
foredragene sine forteller han om sin egen måte å angripe
problemene på og å overvinne selvskapte begrensninger,
og hvordan dette gradvis forandret hans egen livssituasjon.
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Mikael er overbevist om at det gjelder å våge å ta spranget
i livet og lære av både feil og suksess, ettersom det gir selvtillitt og motivasjon til å ta enda et skritt videre. I foredragene sine gir han eksempler på dette, og han mener at denne
innsikten ikke bare gjelder for personer med funksjonshemninger, men at det også gjelder for alle. Det å oppdage
og utvikle de skjulte ressursene vi har og innse hvordan vi
påvirkes av våre egne og og andres forventninger, er utrolig
viktige kunnskaper.
Live as if you were to die tomorrow.
Learn as if you were to live forever
Mahatma Gandhi

Han mener at: “Det gjelder å frigjøre seg fra andres forventninger, men like ofte fra sine egne. Jeg tror at mange
mennesker begrenser seg selv. Finnes det ikke en ferdig
løsning, må man nne en”, mener han. “Vi kan alle oppnå
betydelig mer enn det vi selv og våre omgivelser tror er
mulig.”
Mikael er overbevist om at det største ansvaret for å tørre
å ta dette spranget ligger hos det enkelte individ. Vi er selv
ansvarlige for hva som skjer med oss i livet, mener han, og
det er vår egens tankes kraft som bestemmer om
vi velger livet eller ikke. Han er klar over at dette kan oppfattes av mange som både arrogant og provoserende, men
når man hører Mikael si det, får det en annen mening.
Tør å være deg selv
“Som du ser deg selv, blir du oppfattet av andre. Jeg har
øvd på det”, sier Mikael. “Jeg jobber med å innse at jeg er
annerledes, men er jeg glad og positiv, blir jeg også tatt for
å være det. Jeg er som jeg er, og jeg duger. Hva andre synes, bryr jeg meg ikke om. Om ikke jeg selv tenker så mye
på mine begrensninger, glemmer også ofte andre det. Jeg
styrer omgivelsenes måte å oppfatte meg på, helt enkelt.”
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