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BESKRIVNING

Om konsten att vara människa på den här planeten på 2000-talet! Hur svårt kan det va'? "Jag är ensam
hemma när jag får ingivelsen att lyfta ner det tunga geväret från sin plats på väggen ovanför spegeln i
hallen. I fars garderob hänger väskan med ammunitionen. Jag laddar med vana händer, sätter mig på den
rödmålade pinnstolen och placerar hakan på gevärspipans mynning. Avståndet är helt perfekt för min lilla
hand att nå avtryckaren. När kulan går rätt igenom huvudet från hakan och upp genom skallen är jag säker
på att lyckas. Det överlever ingen. Jag osäkrar geväret utan att blinka, utan att slutföra avskedsbrevet jag
länge filat på. Det är dags nu, ingen eller ingenting får hindra mig" "I varje barn bor en stor människa. I
varje vuxen bor ett litet barn" Bli rörd, berörd och upprörd över livets självklarheter, oklarheter,
hemligheter och möjligheter. Bli en sann levnadskonstnär och livsnjutare i livets skola, skolan vi alla går i.
Använd det personliga informations- och kommunikationssystemet för livet och hälsan. Förvänta dig det
oväntade! Vänd motgång till framgång med eget ansvar för resultatet. Ta eq-körkort! Annica Elmqvist är
född 1949. Hon delar med sig av sin erfarenhet och kunskap kring livsfrågor och verkar som föreläsare,
författare och utbildare. Inom sitt koncept, Papillon, livets skola, utvecklar hon kraftfulla verktyg för liv
och hälsa. Time to fly...



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

A - Bok- och biblioteksväsen - PDF

Venus är en väldigt speciell flicka och samtidigten alldeles vanlig liten flickaVenus bor med sin snälla
morfar som påståratt hon är döpt efter en rikti gudinna.

Handla från hela världen hos PricePi. munken & kulan kebab varje dag ...

Du har 14 dagars ångerrätt på oöppnade produkter enligt distansköplagen; Vid problem: Kontakta Ginza
Kundservice
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