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Jeg har det fint – en beretning om mod på livet med kronisk sygdom. Pia Giordano har været kronisk syg i det
meste af sit voksne liv – med mange indlæggelser, svære lægesamtaler og en viden om, at hun aldrig bliver
rask. Hendes tilstand kan forværres pludseligt. Men hun er positiv og har en fantastisk evne til at flyde ovenpå
– trods modgang, dårlige dage og en usikker fremtid. Bogen er en tematiseret beretning krydret med gode råd
og brugbare tankemønstre, som kan hjælpe andre med at navigere i et liv med modstand. Forfatteren deler sine
erfaringer med at skabe et aktivt liv, og hun opfordrer læseren til at komme op af sofaen og sætte sig nogle
mål. Kronisk sygdom kan accepteres og håndteres, så den syge kan få en god hverdag og et dejligt liv – på
trods. Forfatteren formidler et ellers alvorligt tema i en ærlig, autentisk og humoristisk tone. Hun er glad for, at
hun har gode indre organer, når »skroget« ikke kan mere. Og hun vil have lov til at få »tryllecreme« på og
græde som en 5-årig, når hun skal have lagt et drop. Humor, erkendelse og selvironi er et særligt træk i Pia
Giordanos fortælling. Om forfatteren Forfatter Pia Giordano (f. 1973) har en baggrund som socialpædagog,
kostvejleder og ID Coach. Pia arbejder som coach og afholder foredrag og kurser i psykisk arbejdsmiljø,
stressforebyggelse og kommunikation i sin egen rådgivningsvirksomhed Reada.
Derfor har jeg gledet meg til å komme tilbake. Jeg har lenge hatt lyst til å få lappen så jeg slipper å være
avhengig av andre til å kjøre meg steder, men har tenkt at jeg ikke kom til å klare det.
Hei godtfolk. «Jeg er en 17 år gammel gutt, som er en av mange som ikke har noen venner. De forskjellige

allotropiske. Læs mere Børnene og jeg brugte i dag formiddagen i det hyggeligste lille værksted blandt
smukke malerier, keramik og pænt pynt. Skænk Florenzio, hvid. Dagene flyr, da det er mye som må fikses,
ordnes, i tillegg til barn, kjæreste. Lesekorpset inspirerer barn til å utforske alfabetet.
Smukke 'Florenzio' skænk, som har 2 låger + 3 skuffer. Jeg velger å stå frem som ensom ettersom jeg tør å
stå for den jeg er. Da jeg var i München i fjor hadde jeg så mange artige opplevelser og menneskemøter. Læs
mere Børnene og jeg brugte i dag formiddagen i det hyggeligste lille værksted blandt smukke malerier,
keramik og pænt pynt. Læs mere Børnene og jeg brugte i dag formiddagen i det hyggeligste lille værksted
blandt smukke malerier, keramik og pænt pynt. Som en firmatur med mit arbejde, skulle vi.
dk har et bredt udvalg af tapeter, wallstickers og fototapet og fotostater fra både ind- og udland. inneholder
reklamelenker. Dagens bokstav er Z. Lønniveauet i Danmark.
SKAM er en nettdramaserie som følger en gjeng på Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. Og uanset
mine argumenter, har folk lige siden kigget på mig som om jeg var idiot.

