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Å treffe valg er vår tids store utfordring. Valgfriheten har som konsekvens at vi bruker mye energi og tid til å
orientere oss, kvalifisere og kvalitetssikre våre mange valg. Hvor lettvinte kan vi tillate oss selv å være når vi
tar beslutninger om barneoppdragelse, sunt kosthold, sparetilbud, forsikringsbehov, lånevilkår,
pensjonssparing, helsetilbud, sykehjemstilbud for aldrende foreldre eller når det flommer inn tilbud på
mobiltelefoner, strømleverandører, reisetilbud og nye gadgets med uendeligheter av funksjoner vi ikke visste
vi trengte? Faktum er at jo flere valg vi har, jo mindre frie er vi. Denne bokens idé tok form under forfatterens
arbeid med spalten «Veivalg» i A-magasinet i 2011. Ideen med spalten var å veilede lesere i løsning av
hverdagstemaer der de sto fast, opplevde dilemmaer eller valgproblemer. I denne boken gir forfatteren oss
verktøy for hvordan vi bedre kan ta gode valg og lede oss selv gjennom livet.
Veivalg Veivalg betyr å bestemme deg for hvordan du vil gå fra en post til den neste. Dette er en av de artigste
utfordringene innen orientering. Slik tar du riktig veivalg i livet Vi har så mange valg og muligheter i livet, at
det er lett å gå seg vill. Finn grunnfjellet i deg selv, så blir det lettere å. Aktuelt: Flere oppdrag innen
konsernetablering og omstrukturering. EC Group bistår flere energiselskap med tilpasning til Energiloven,
herunder strategiske veivalg. Med M+ kan du enkelt lage tilpassede. oppgaver og spill i matematikk! FOR
LESE OG SKRIVEOPPLÆRING TRYKK PÅ DENNE LENKEN! M+ donerer salg til ny SOS-barneby i

Malawi Produkterfaringer Her kan du dele dine erfaringer med diverse produkter, og finne brukererfaringer på
produkter du selv vurderer. TINE-rådgiver logger inn her med tildelt TINE-brukernavn og passord; Alle andre
(unntatt mjølkeprodusent) logger inn her med brukernavn og passord tildelt av TINE. Kurset har 12 leksjoner.
Klikk på post 1 for å begynne. Så tar du en og en post i nummer-rekkefølge. Karrieresenter Telemark Torggata
18 (Nav-bygg ved busstorget) Se kart her 3724 Skien Telefon 35 51 91 60. Karrieresenteret - partnerskap
mellom Nav Telemark og. Velkommen til Vileda Professional Profesjonelle løsninger for profesjonelle
brukere FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks
distriktskontorer som dekker hele landet.

