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I dag er Beate Wallentin 49 år. Hun er født med Cystisk Fibrose. Hverken lægerne eller hendes pårørende har
haft en forventning om, at hun ville leve så længe, nyde det gode liv, tage en uddannelse og ende med et job
hos SAS som stewardesse. Beate har konstant kæmpet mod at blive set som den syge lunge, hun er ikke et
vedhæng til sin sygdom – men et helt menneske – og hun har fundet sin egen vej til at trodse de daglige
udfordringer. En hverdag med kronisk sygdom giver mange mentale udfordringer. I bogen får du redskaber til
at skabe en ligeværdig dynamik i din familie eller dit parforhold, trods sygdom. Værktøjerne kan blandt andet
give dig et nyt syn på afhængighed, skyldfølelse, ensomhed, offerrollen og det at turde elske et andet
menneske.
Spar tid og penge ved at lave en madplan. GRIB ØJEBLIKKET. Drømmer du om friheden til at tage bilen
og køre hvorhen du vil og når du vil. Her er et gratis skema lige til at hente, og en stor online guide i hvordan
du sparer og spiser godt. Altså de stjerneskud som. Nyd livet i selskab med familien, vennerne, børnene.
GRIB ØJEBLIKKET. Læs videre Denne dag, et liv - en Astrid Lindgren-biografi.
Læs Mindful Kørsel og opnå følgende - slip angsten i bilen - større køreglæde. Ejendomsmægler i Odense
med speciale i salg af eksklusive boliger. Arrangement nr. PROVERBS (ordsprog) Proverbs er udtryk som
indeholder en større mening - de skal ikke forstås bogstaveligt. Ejendomsmægler i Odense med speciale i salg
af eksklusive boliger. Livet skal leves forlæns, men forståes baglæns. Grib en stor pande, smelt smøret og

steg baconstykkerne. Thobo-Carlsen & Partnere formidler salg af eksklusive boliger i Odense og omegn samt.
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