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Man lader sig inspirere af berømte seværdigheder, dyr, kunstværker, klassiske biler, ikoniske bygninger og
scener og situationer fra underholdnings- og sportsverdenen.Man bliver totalt opslugt af tegnearbejdet og
indser hurtigt, at det ikke kun er en herlig hobby, men også er en terapeutisk aktivitet, der bl. a. styrker
koncentrationsevnenBogen henvender sig især til voksne, men store børn og unge kan også sagtens finde ud af
det, og det giver stor tilfredsstillelse at fuldføre de smukke billeder.
Alt, man behøver, er øje for detaljer, sans for præcision - og en blyant
Jeg har lige sendt et svar til en kommentar under “En Blå rose”, og omgående havde den kommentar 100
likes.
HVAD sker der med de “Likes” til kommentarerne i dag. Ja, man bager en portion af dejen, hælder karamel
på og fordeler den sidste portion dej over kagen. HVAD sker der med de “Likes” til kommentarerne i dag.
Det gør Perleinspiration til børn og voksne. De minder mere om madpandekager end normale
pandekager(dessert) Men de smager meget fint.
Gruppen henvender sig til dig, der vil have det optimale ud af din indsats overfor stress, angst og depression også på den lange bane. I sidste uge viste jeg vores fine geometriske påskeæg frem her på bloggen. Jeg har
lige sendt et svar til en kommentar under “En Blå rose”, og omgående havde den kommentar 100 likes. Min
familiehåndbog, der frit skal hjælpe alle danskere til dagligdagens problemer med hus, have, baby, børn og
resten af familien - en slags grønspættebog for hele familien. Påskeæg med forårsblomster.

Agaver/tørketålende krukkeplante 22 Juni 2008 Vi har en ferielejlighed i Vejers ca. I den forbindelse er jeg
stødt på Familiekonsulent Anette Bitten Christensen, som har sendt mig nedenstående artikel. Køb '1000 Prik
til prik - Mindfulness' bog nu. Kommentarer til Medister og æbler i ovn Linda - 2017-11-06 13:14:54 Super
lækker simpelt ret. Jeg er af personlige årsager begyndt at interessere mig for særligt sensitive børn (og
voksne). I den forbindelse er jeg stødt på Familiekonsulent Anette Bitten Christensen, som har sendt mig
nedenstående artikel. Det gør Perleinspiration til børn og voksne. Når man tegner prik-til-prik-tegninger, er
man fokuseret, koncentreret og fastholdt i nuet.

