
 

 
Husk begrænsninger er muligheder 
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Email mj@sotospeak.dk 

Begrænsninger er muligheder 
Om mig 
 

Jeg er en mand på 29 år som brænder, for at inspirerer mennesker, til at få 
mere glæde i deres liv. Alle mennesker oplever begrænsninger i deres liv. 
Med de rigtige værktøjer, kan du vende dine begrænsninger til 
muligheder, i din hverdag. Jeg ved at det kan lade sig gøre, da jeg er født 
som spastiker, jeg er godt gående og taler fint. I min karriere har jeg gjort 
alt for at se mulighederne frem for begrænsninger. Det har resulteret i at 
jeg har fået en videreuddannelse, et godt job, jeg har haft flere 
virksomheder med succes. I dag er jeg foredragsholder, hvor jeg tager 
rundt og fortæller hvordan man får livsglæde  

Om foredraget 
  

Mit foredrag handler om hvordan vi alle sammen har begrænsninger, men med de rigtige værktøjer, kan 
man vende det til muligheder. I foredraget fortæller jeg, at der skete en fejl ved min fødsel, hvilket 
resulterede i at jeg blev spastiker. Til trods for denne hårde start på livet fortæller jeg hvordan jeg stort set 
har vendt alt til muligheder, og i dag lever et helt normalt liv som alle andre. Jeg gør det under hele 
foredraget at jeg relaterer, alle mine emner så alle de ældre kan bruge det i deres liv. Til sidst vil jeg give mit 
bud på hvordan ældre, kan vende deres begrænsninger til muligheder  

Mit foredrag er krydret med humor. Samtidig er det bygget op omkring et diasshow, med mange billeder og 
illustrationer. 

 

Varighed 
Mit foredrag vare ca. 1 time med spørgsmål 

Pris  
Prisen for et foredrag på Sjælland og Øerne er kr.  2675,00 Normal pris kr. 4375,00 

Prisen for et foredrag i det øvrige Danmark er kr. 6125,00 Normal Pris kr. 8125,00 

 

Alle priser er inklusiv moms og transportudgifter samt eventuelle hoteludgifter. 

Betaling 8 dage netto. 

 

Sådan booker i mig 
I kan booke mig ved min egen foredragsvirksomhed So To Speak på telefon 20 20 80 52 eller email 
mj@sotospeak.dk se mere på www.sotospeak.dk   
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