Hjertestarter
ISBN:

9788799973705

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Lisbett Wedendahl

Forlag:

LIFTYOURMIND

Kategori:

E-Bøger

Udgivet:

20. marts 2017

Hjertestarter.pdf
Hjertestarter.epub

Dit hjerte kan være lukket ned efter en kærestesorg, en skilsmisse eller et svigt og kan have svært ved at åbne
sig igen af frygt for at blive såret. Du kan ubevidst have levet med et lukket hjerte i mange år – også selvom
du er i et forhold – det kan vise sig ved, at I brænder ud og mister gnisten, fordi ingen af jer husker at passe på
jer selv. Når vi mærker modstand i vores kærlighedsliv, er det som regel fordi vi er kommet til at trække for
længe i håndtaget på en lukket dør. Og det kan være blevet et mønster for os at gå efter de lukkede døre. Fordi
vi ubevidst har lavet en historie om at kærligheden skal føles svær. Måske har vi aldrig oplevet kærlighed som
noget der kunne være let, gengældt og trygt. Hjertestarter viser dig hvordan du åbner dit hjerte igen. Så du kan
begynde at leve det kærlighedsliv du virkelig drømmer om. Nu handler det nemlig bare om hvilken dør du
vælger ... den lukkede eller den åbne?
andstskole. Det er fritt frem. 1 • Scania P 400 LB 4x2 (2011) • Lengde: 8,20 m • Høyde: 3,20 m • Bredde:
2,50 m • 400 hk • 3000 liter vanntank Velkommen til OBBC i Odense. MEN: Det viktigste er at du er flink i
HLR - du kan repetere det på følgende. p>Er du ansvarlig for en hjertestarter. Du får en unik taleveiledning
under hele livredningen - din trygghet. Komplett utstyrt - klar til bruk. Læs mere… Lurer du på om du har
lov å bruke en hjertestarter. Les mer og bestill Vinjes Transport AS leverer tjenester innen: Flytting

inn/utland, møbellager, Polygon skadebegrensning og bilverksted Det offentlige Hjertestarterregisteret driftes
av helsemyndighetene og gjør hjertestartere synlig i alle 113-sentralene. Kunsten at redde liv tilbyder nu, at I
som virksomhed kan få sat en hjertestarter op eller få rykket jeres nuværende udenfor. 1. Det kan spare
verdifull tid hvis en akutt situasjon. p>Er du ansvarlig for en hjertestarter. Alle har lov. 11. Finn din
nærmeste hjertestarter i dag. p>Er du ansvarlig for en hjertestarter. Kunsten at redde liv tilbyder nu, at I som
virksomhed kan få sat en hjertestarter op eller få rykket jeres nuværende udenfor.

