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En resa mitt i livet
Stanna till en stund mitt i vardagens stressade tillvaro och njut av bilderna som ger en innehållsrik inspiration
till orden i boken som i sin tur ger Dig många tankeställare om allt det vi kallar livet. Ibland snurrar det på
alltför fort, men Allting har sin tid.
Titeln på den här boken skulle lika gärna kunna vara Bilderbok mitt i livet, eller Ut ur mörkrummet, men till
slut blev den Allting har sin tid. Den tanken har funnits med längs hela resan, för det är just vad det har varit.
En resa som varat under många år. Och en resa som egentligen inte var planerad, och som inte heller är slut.
Så är det med själva livet. Man vet inte vad som blir av det. Och så länge det pågår så är det bästa man kan
göra att leva med.
Tankarna och bilderna på bokens sidor är inte på något sätt slutgiltiga eller färdiga. De revideras och förändras
ständigt, beroende på vem, och när, man betraktar och läser och om man ser bortom bilderna och vågar tänka
egna tankar.
Mats Westerfjärd
Mats Westerfjärd, född 1958, tidigare säljare och försäkringsrådgivare, håller sedan flera år föredrag, främst
riktat mot företagsledning och personalvårdsfunktioner, men även för hela
personalgrupper och föreningar med temat friskvård för livet. Värderingar, målsättning, det goda samspelet
och ledarskapet hamnar i fokus.
Den unge piken ønsker seg bare en mann, og når hun har fått ham, ønsker hun seg allting. Velkommen http://www.tenkerenketil.com/. "Du må se etter farligheter i alle retninger," hvisket Sniff. "Jeg kan ikke se i
alle retninger på én gang. Melodi: Napoleon med sin hær. 1. At mannen min er 50, det synes jeg er rart, her

skal du få en hyllest, har ei på kruttet spart. Du ser ut som en ungdom. 1.
I VOGNA 'Å, nå tisser jeg snart på meg,' s a Simza for seg selv. Hun satt med bena krysset og hånden trykket
hardt mot fitten. Sigøynervogna hun satt i. Velkommen - http://www.
cascilius.com/. Hjemkomst til havet Som den fortapte sønn.
vender jeg tilbake til deg, hav. For samtidskunstner Lotte Konow Lund er kunst, liv og politikk tett forbundet.
Nå hylles hun av kritikerne for sin utstilling på Høvikodden. Her finner dere en liste over salmer som kan
passe til vielse. NoS står for Norsk Salmebok (den vanlige, rød boka), S97 står for Salmer 97 (den. Kjære mor
far og min elskede lillesøster Sanne. Jeg håper dere har det bra. Men jeg har det vanskelig.
I skolen blir jeg ertet av elever hver dag. Selvsagt ikke sånn bokstavelig altså, men den tyske leverandøren
ThyssenKrupp og det franske konsernet DCNS er begge svært aktive vis-a-vis norske myndigheter. Norske
sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori. (Les tidligere novelle, «Realisert på Kiel-tur») Etter vårt
møte med Joakim, tok vårt sexliv.

