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Psykoterapeut Christina List giver inspiration til, hvordan du skal tage ansvaret for dit eget liv og selv skabe
dine succeser. Ved simple tiltag og øvelser kan du blive lykkeligere og få dine drømme til at gå i opfyldelse–
og ikke mindst kan du skabe en hverdag med indre ro, læring, udvikling og meningsfulde forhold. Krise er en
tilstand, alle oplever på livets vej. Når vi står midt i en krise, er det måske ikke altid til at se det, men en krise
er en af de ting i livet, der gør os stærkere som mennesker, også når det gælder om at finde lykken. Netop, når
det føles, som om det ikke kan blive værre, kan krise og stilstand bruges konstruktivt som en start på en ny
udvikling. En let tilgængelig bog, der giver præcis forståelse af, hvordan du kan tage ansvar for dig selv og
blive din egen lykkesmed. Svein Vedel Petersen. 44 år.
Flight instructor og luftkaptajn.
En god guideline med konkrete eksempler til, hvordan du kan ændre syn på din tilværelse og være
medbestemmende.
En bog, der sætter tankerne i gang og giver dig mod på at bryde de gamle vaner, der hindrer den ønskede
tilværelse. Anne Katrine Jensen. 30 år. Sygeplejerske. Med Opskriften på lykke som din faste følgesvend i
livet har du givet dig selv mulighed for at skabe dit liv, som du ønsker. Rigtig god rejse! Dorte
Vinkel-Clausen. 46 år. Socialpædagog, Kranio-Sakral Terapeut og Zenit Enlightenment-Livsvejleder. En

rigtig god og velskrevet bog. Den tiltalte mig, og jeg kunne sagtnes relatere til mig selv i de forskellige
situationer beskrevet i den. Nanet Kettler. 35 år. Social og sundhedshjælper og mor til fire.
fra Næstved. Jeg bruger især opskriften på peanutsauce og har nu lavet den gennem noget tid. Isam stammer
fra Marokko, Lenny fra Honduras og Waqas fra Pakistan. Opskriften på pæretærterne er ret simpel og den er
efterhånden blevet min all round opskrift til diverse frugttærter – den smager virkelig dejligt og er altid
populær. Over 30 japanske opskrifter; Alle opskrifter er gratis; Vores opskrifter er lavet af en japaner; Vi har
lavet Japanskmad for at folk som dig har mulighed for at lave japansk mad derhjemme uden at skulle bruge
penge på en opskriftsbog.
Juniorer tirsdag 18:30-19:30 (Kulturværkstedet). :-) Hvor længe skal de stå på køl, før de har “sat sig”. En
nem, lækker og anderledes opskrift på hakkebøffer i fad med en skøn og pikant fløde-paprikasauce. TIL
SALG: Obersten (23-02-2018 08:51:54) Mail: HOFFSON SNABELA HOTMAIL. 1 km. 13. udenfor den
lille landsby Skuderløse, ca. Er du i tvivl om en novelle er lovlig – så læs HER Læs også vores regler HER.
Gruppen bestod af de tre medlemmer er Isam Bachiri, Lenny Martinez og Waqas Qadri. Hej. En opskrift på
de bedste boller som jeg nogensinde har bagt - de smager af super meget og er ret nemme at bage - få opskrift
her Når du er gået kold i at strikke varme halstørklæder i lange baner og har modet på at kaste dig over et nyt
projekt, så er en lille, lækker og lun babyvest helt ideel. Jeg havde ellers tre næste færdige strikkeprojekter,
jeg burde lave det sidste på, men da Charlotte Kaae's 'rå' udgave af opskriften på Kelim en aften lå i min
indbakke, var jeg nødt til at slå op.
13 grå, 13 hvide, 13 sort og 1 koral.

