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Jeg har altid haft besvær med at læse, da vi begyndte at lære at læse var det rigtig svært for mig,
det var sådan at mine forældre måtte sidde sammen med mig for at læse for jeg kunne ikke finde
ro og det var som sagt meget svært for mig, da ordne ikke hang fast, og lærerne mente at jeg var
ordblind. Faktisk lærte jeg først rigtig at læse i 4 klasse, jeg var rigtig flov for mine venner læste
tykke bøger, mens jeg sad men letlæsningsbøger som ikke var spændende, da de var beregnet til
første klasser, samtidig begyndte vi at have engelsk og når du først skal til at samle op på det dansk
de andre havde lært, så var det svært at følge med i de nye fag.
Så selv da jeg startede på uddannelse var jeg nervøs for læsning og om jeg kunne følge med. Mine
problemer var jo ikke forsvundet. Jeg læste stadig langsomt, blev tit afbrudt og havde svært ved at
sidde stille når vi skulle læse, skulle tit læse siden igen da jeg havde glemt hvad der stod på den,
linjerne smuttede væk for mig, hvis jeg ikke brugte fingeren til at følge teksten med, så måtte jeg
starte forfra og det skete ofte at jeg blev utrolig træt når jeg læste (faktisk faldt jeg tit i søvn i
bogen eller måtte tage 10 min på øjet før jeg kunne forsætte). Jeg skulle faktisk også dreje hovedet
når jeg læste for mine øjne skar højre side af teksten hvis jeg ikke var opmærksom på det så gav
teksten jo slet ingen mening.
Jeg troede ikke på at det kunne afhjælpes, for lærerne mente jo jeg var ordblind. En af min søsters
klassekammerat havde lidt af de samme problemer, som jeg havde. Han var til øjne træning og det
hjalp så utroligt meget, så det syntes mine forældre da også at jeg skulle prøve.
Jeg opsøgte klinik dine øjne efter 12 år med de læseproblemer som jeg remsede på før, som har
voldt mig store problemer. Jeg syntes egentlig at det var lidt dyrt og nok mest fordi jeg ikke troede
det kunne hjælpe mig, men jeg syntes jo jeg havde prøvet alt og ville være glad hvis det var noget
der kunne hjælpe for det ville da være fedt ikke at bruge hele dagen og aftenen på at lave lektier
og lave det man havde lyst til uden dårlig samvittighed over at man burde lave lektier. Jeg
mærkede ret hurtigt at det hjalp. Jeg begyndte ikke at blive så træt når jeg læste, det hjalp på min
køresyge hvilket jeg jo ellers ikke normalt ville forbinde med mit læsebesvær. Jeg behøvede ikke
fingeren og heller ikke at deje hovedet faktisk blev jeg lige så stille tip top og læser rigtig godt i dag
og har ingen af de problemer mere.
Gitte hjalp mig i 9 måneder med at tjekke hvor lang jeg var nået i de øvelser jeg havde fået for og
gav mig nogle nye for og måske nogle af de samme igen. Jeg brugte ca.15 min på dem dagligt og
det var faktisk sjovt og udfordret sommetider familien. Ud over at de ting som jeg skrev øverst på
siden som var mine problemer hjalp Gitte mig ikke kun af med dem men også min køresyge og nu
kan jeg også kaste og gribe en boldt. Ingen af delene havde jeg regnet med at øjenøvelserne hjalp
på.
Det er de allerbedste penge jeg nogen siden har givet ud.
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