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"Så her er, hvad der skete: Jeg friede. Paul sagde ja.
Men så tog mit liv en helt anden drejning." Delia Moss er ikke helt sikker på, hvad der gik galt. Hun havde jo
en plan for sit liv. Men da hun opdager, at hendes kommende mand har en affære, falder planen til jorden. Hun
er nu nødt til at genvinde kontrollen – hun er nødt til at blive superhelten i sit eget liv.
Sådan ser du, hvad Facebook ved om dig - og det er ikke småting Frank Jensen er vred:
»Københavnerbashing«, »mobning« og »strafaktion fordi københavnerne stemte rødt« Jane Aamund elsker sit
liv uden mænd: Det er helt slut med at sige »Vil du have pandekager, sex eller chokolade. Hej Tine. Det er jo
ikke jeres dagligdag…. Mads Materazzi Laustsen, kun 18 timer, og så var I ude igen.
Tak for støtten :D Jeg er også sikker på det ikke bliver noget alvorligt, men som du selv skriver så havde jeg
aldrig overvejet at ens blodtryk faktisk kunne blive for lavt.
« Lasse 21. november 2007. Hele månelandingen er skabt for at underbygge påstanden om, at Jorden er

rund. Hej Tine. Virkeligt flot journalistisk arbejde. Metakognitiv terapi er en ny terapiform, som flere og
flere psykologer og andre behandlere – mig selv inklusive – begynder at bruge i deres praksis. Samtidig
bygger den på mine 10 års erfaring med at behandle tusindevis af klienter med hormonelle ubalancer. Tid til
forandring. Har du behov for forandring i dit liv. Ønsker du et mere frit og uafhængigt liv med flere
valgmuligheder. Det kedeligste og værste svar du kan give, er: ”Fordi jeg synes (kommunikations)branchen
er spændende”. Og du skal heller ikke sige: ”Fordi jeg synes det ville være blæret at score jobbet – det er slået
op på Kforum”. Mads Materazzi Laustsen, kun 18 timer, og så var I ude igen. Hele månelandingen er skabt
for at underbygge påstanden om, at Jorden er rund. Man skal ikke kun kigge isoleret på skulderen, hvis den
skal genoptrænes effektivt. Hvis nu I 10 mand sad i den PMV i en uge eller to, så begynder du nok at nærme
dig, hvis I vel og mærke gør det … Forløb, opskrifter, indlæg, test, tips og tricks kan ikke erstatte lægebesøg,
medicin eller sygdomsbehandling, på noget niveau. Tak for støtten :D Jeg er også sikker på det ikke bliver
noget alvorligt, men som du selv skriver så havde jeg aldrig overvejet at ens blodtryk faktisk kunne blive for
lavt. Det drejer sig om de tidligere omtalte glade sommer sange Sommerkaravanen og Campingtur.

