Vandt
kampen

Frederikke
"Forfra i brand.
Min verden brænder, men kun, når
jeg vil se det.
Jeg ser det kun, når jeg mærker
det.
Jeg mærker det kun, når jeg ikke
har noget valg.
Valg er frihed, frihed er valg. Og
hvad gør jeg?
Jeg slukker branden.
Gløderne forbliver.
Start forfra…"
Frederikkes verden stod i brand, da
hun efter lang tids sygdom blev
klar over at hun havde cancer, og at
det var blevet så slemt, at hun ikke
havde udsigt til at fortsætte sit
unge liv.
Når hun stakåndet ikke længere
kunne cykle eller knap nok gå, når
hun ikke kunne sidde oprejst i
venteværelset – så var hun bare et
ungt menneske, som bare skulle
tage hjem og komme i bedre form.
Unge mennesker bliver
alvorligt syge”.
De ord blev hun mødt med.

ikke

"Jeg ved at
jeg og mig vi kan alt "
Efter mange besøg i venteværelset hos Frederikkes
læge og den lokale akutmodtagelse, og mange
afvisninger senere, blev hun indlagt med en
lungeinfektion, som lægen synes var så bekymrende at
du scannede hende.
Med et meget bekymret ansigt, vendte han tilbage på
Frederikkes stue, og overrakte nyheden.
Nyheden var nærmest en dødsdom… Og Frederikke
følte en blanding af frygt, sorg og lettelse – lettelse over
endelig at blive taget alvorligt.
Hendes mange besøg hos egen læge havde resulteret i
at hun følte hun var ved at blive skør.
”
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Jeg vil
ikke
nøjes
med
noget
som
helst.

Frederikkes historie
Sidste år fik jeg at vide at jeg havde kræft og at jeg
ikke havde særlig mange dage tilbage at leve i uden
behandling. Det var meget voldsomt for mig og især
dem tæt på mig.
Alle havde deres egen proces og det føltes mærkeligt
at det var som om at de gik igennem det på mine
vegne og det var mærkeligt at mit liv og mine
oplevelser lige pludselig også blev andres.
Nogle gange så kunne det gøre mig vred og frustreret
fordi at jeg følte at alle der så mig, de vidste jo godt
faktuelt hvad jeg gik igennem og de reagerede på det
og de spurgte ind til det, men jeg følte mig alligevel
alene for i virkeligheden var der jo ikke nogen der
vidste hvordan jeg havde det og der var ikke nogen
der kunne sætte sig ind i hvad jeg havde været
igennem… ikke engang min mor som er det menneske
i verden der er aller tættest på mig. Hun kunne ikke
hjælpe mig eller vide hvordan det føltes at livet
kunne være slut næsten før det er begyndt.
Smerten tog af min tid her på jorden og den tog fra
min krop, mit liv og min følelse af at være kvinde,
være smuk og rask og at kunne klare mig selv.
Jeg følte mig i stedet svag og skrøbelig. Jeg stoppede
med at kigge mig i spejlet når jeg havde fået kemo og
min krop føltes bare ikke som min egen, den føltes so
et lille barn der skulle bruge hjælp til at gå og stå og
spise.
Jeg lærte at lukke af for undersøgelser, operationer,
stik og smerter og selvom min mor altid sad ved min
side, så vidste jeg at jeg var alene om at overkomme
det.
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Jeg lærte mig selv at kende og jeg fandt ud af at Jeg
er uuovervindelig og jeg kan alt i verden Jeg vil ikke
og skal ikke nøjes med noget som helst.
Der er ingen drømme eller ønsker der er for store.

K R Æ F T E N H A R VÆ R E T M A N G E
TING,
M E N D E N H A R O G S Å VÆ R E T E T
EVENTYR...
Jeg lærte at der virkelig er mennesker i den her Jeg er vokset indeni og jeg er blevet stærk og
verden som vil gøre alt mig, uden grænser.
frygtløs.
Jeg har fået en dyb ro i mig selv fordi jeg ved, at
Jeg ville ikke finde mig i at der var noget jeg jeg og mig vi kan alt sammen.
skulle skamme mig over eller noget som jeg ikke
kunne fortælle fordi kræften var i min skyld, Jeg har lært at livet er kort og det er nu! Der er
men den er blevet en del af min historie, og hvis ingen frygt i verden der skal holde mig tilbage…
jeg omfavner den og alle de oplevelser der
følger med, oplever jeg at den gav mig
Ingen ved hvad der kommer til at ske, men vi kan
acceptere og følge med og vi kan lukke
Jeg lærte også at lige efter smerte kommer menneskene og følelserne ind.
glæde og at alle mulige steder eller situationer Kærligheden og glæden, såvel som smerten og
kan blive de største og de mest lykkelige.
sorgen.
Vi er i live lige nu…
Når vi tør det, så tror jeg på at vi er allermest i
Så kræften for mig har været mange ting, men live, og så kan vi hvad som helst.
den har også været eventyr og jeg har lært at
menneskene i mit liv, det er dem der betyder Så kan vi være vores sandeste selv.
mest i hele verden.
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