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Denne boka er annerledes enn andre bøker fordi den mangler tittel og forfatters navn på forsiden. Det er et
valg jeg har tatt av praktiske grunner - fordi jeg ønsker at forside-bildet skal vises uten forstyrrende elementer.
Bildet er også annerledes enn andre bilder. Du forstår hvorfor når du snur boka til liggende retning og ser
hvordan motivet så ut da bildet ble tatt.
Bildet er tatt av Patrick Larsen Holseth som denne boka handler om. Han turde også å velge annerledes.
Derfor er bokas forside samtidig et symbol på det som boka handler om.
At du ikke må la deg styre av rigide regler og uforstand uten at du stiller spørsmåls-tegn ved viktige valg som
tas på vegne av deg.
Boka handler om å tørre å velge annerledes ut ifra din egen innerste visdom om hva som er riktig for deg i en
bestemt situasjon.
Først og fremst handler boka om en modig gutt som turte å velge ut ifra sin egen indre og naturens visdom da
han ble diagnostisert med kreft. Så lenge han valgte å stole på sin egen indre kraft, hadde han en god utvikling.
Denne kraften som vi alle er i besittelse av, kan skape helbredelse i en syk kropp.

Vi får kraft gjennom den maten vi spiser, de tankene vi tenker og den bevisstheten vi har i vårt indre. Vi kan
også få kraft fra andre mennesker - mens noen mennesker reduserer eller tar fra oss kraften. Det kan få fatale
konsekvenser.
Troms Kraft omsetter ikke kraft, verken til privat- eller næringskunder. Konsernet eier kraftnettet i 15 av 25
kommuner i Troms, og i vårt nettområde er det flere. Våre åpningstider er mandag - fredag 09:00-15:30
Telefon Kundeservice: 815 52 999 For English press here Kundeservice ISO-sertifisert. Kundeservice i Troms
Kraft. Hålogaland Kraft Kunde føler seg takknemlig. Du kan stole 100 prosent på at vi er det kraftselskapet
med størst hjerte for ditt lokalsamfunn. Minikraft Cleanergy clean energy energi kraft power vannkraft
kraftanlegg anlegg kraftverk minikraftverk småkraft småkraftverk turbiner generatorer drift Helgeland.
Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft som
nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk. Kraft Digitalprint AS er et digitaltrykkeri like ved
Ryenkrysset i Oslo - fem minutters kjøring fra Oslo sentrum. Vi ble etablert i august 2000 som et av de første.
VOKKS Kraft AS driver med produksjon av elektrisk kraft i lokale småkraftverk samt kraftomsetning Felles
faktura for strøm og nettleie. Faktura. Strømsparing Oppdrag RVTS Sør, Regionalt ressurssenter om vold,
traumatisk stress og selvmordsforebygging, har fått i oppdrag fra Bufdir å produsere. Nett og Kraft.
Laugstol utfører alle typer høy- og lavspentoppdrag for bl.a. nettselskaper, kraftselskaper, og
industri/bedrifter, innenfor spenningsområdet 230V.

