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I serien LIVSKUNSKAP, tecknad, från 12 år - obegränsat Alla människor möter under sitt liv många
bekymmer. Den som väljer att bearbeta sina känslor och vågar möta svårigheterna växer i styrka för varje
gång. Det är därför viktigt att man ökar sin förmåga att möta kriser så man inte blir en lekboll i händerna på
vad som kan upplevas som ett olyckligt öde. Gullmays skrifter är ute i en upplaga om ca 300 000 ex. Många

har blivit stärkta av hennes enkla sätt att förklara det svåraPekka Idman, docent i pedagogik och leg
psykolog..en fantastisk sak med Gullmays skrifter är att alla, och då menar jag verkligen alla, har något att
hämta i dem. I grafiskt och ord-valsmässigt stringenta meningar, ackom-panjerade av genialt enkla men

uttrycksfulla teckningar, blir man uppmärksam på san-ningar" som man glömt eller hittills helt enkelt missat.
Enkelheten är skenbar, under ytan rymmer texterna djup som går rakt in i hjärtat.

Men på vilket sätt man har bekymmer säger mer än man kanske tänker på. Ett annat bekymmer är
försörjningen av livsviktiga produkter som mat och mediciner.

Bekymmer

Deras primära bekymmer var ju kopplingen till Kina. Om man inte har några sådana bekymmer å andra sidan
så behöver man oftast inte vara orolig. Många gånger är det eget omdöme och moraliska. Att Jehovas vilja
ska ske. Vill du ha den. Testa Chromebook efter varje steg för att se om problemet är löst. Läs om vad du ska
göra beroende på vilket problem du upplever eller vilket meddelande som visas. Många grannproblem kan ha
stor betydelse för grannarna. Man måste ha tillgång till många ord för att på rätt sätt kunna vara ordknapp.
Om en person petar sig i ögon näsa utan att ha tvättat händerna kan viruset komma in i kroppen den vägen.
Hur kan jag kännna sexlust och vad kan. Man måste vara förutseende på ett sätt som kan vara jobbigt. Om du
får hjälp med barnomsorg i hemmet exempelvis en nattbarnvakt är det bra att dela med sig även till honom
eller henne hur man bör bemöta barnet. Det kan göra att man tänker till innan man säger något och det kan
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göra att man fokuserar mer på andra och blir bättre på att lyssna. Håll barn med ADHD aktiva.
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