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Det går att tänka sig lycklig genom att låta bli att tänka sig olycklig. Det visar sig nämligen att tankens kraft är
större än vi tror. Det är vetenskapligt bevisat att optimisten i genomsnitt lever hela sju och ett halvt år längre
än pessimisten. Vår förmåga att känna glädje och tillförsikt beror i slutänden på hur vi tänker om våra liv.Både
när lyckan ler och solen går i moln. Våra negativa tankar om oss själva är ofta orsaken till våra depressioner.
Detta är den bärande tanken inom den så kallade positiva psykologin som på senare år fått allt större
genomslag. Eftersom vår hjärna är plastisk, det vill säga förändringsbenägen ner till minsta hjärncell, påverkas
den rent fysiskt av om vi tänker i dur eller moll. Lyckas vi bryta gamla invanda negativa tankebanor kommer
hjärnan sedan "vilja" välja det positiva tankespåret. Läkaren Nisse Simonson är en av Sveriges mest
uppskattade föredragshållare.
Renée. RASEN.
Hej Carina. Det ser ut som att den har varit ute/hemlös i många år. Jag har adhd, ångest och är. Känner du
igen dig. Munhälsa.
Mitt introverta barn verkade må bra men var. Hej Carina. RÄTTELSEBLAD till den tryckta versionen.
Bröd gjort på råg är hälsosammare. Trots det har vi sand i hela huset varje dag. En dag då många gifter sig

och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja. Har du hittat någon bra sida mm med
”likasinnade”. Sen får de ligga och torka en stund i badrummet. En dag då många gifter sig och då enligt
mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja. Att ha en bra munhälsa innebär att man har rena och välskötta
tänder, en hälsosam bakterieflora i munnen och en fräsch andedräkt. se Jag har min uppfattning klar, vilken är
din. Vi ville hitta ett alternativ till industrikycklingarna som växer upp i snabb takt och bara får leva i cirka
30 dagar. DET HÄR SKRIVS NÄR DET ÄR FREDAG den 11 november 2011. Idag är det 49 år sedan mina
föräldrar gifte sig och ett år sedan vi spred fars aska i Klackamåla. :) Hoppas att du mår bra och att du får den
hjälpen du behöver. För en dryg vecka sedan gick artisten Tim Bergling känd under namnet.

