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Två grodor föll ner i en hink med grädde. Den ena grodan tänkte: Det här klarar jag aldrig, det är lika bra att
ge upp. Så sjönk han till botten och dog. Den andre simmade på så gott han kunde fast allt verkade hopplöst.
Efter mycket trampande kände han konstiga klumpar i hinken.
Han fortsatte trampa fast han inte förstod vad som hände.
Snart kunde han med ett språng hoppa ut i friheten. Grädden hade blivit smör. Vi kan inte alltid styra vårt öde
men vi kan välja förhållningssätt. Det är detta som gör oss till människor. Balsam för själen vill visa på värdet
av ett sunt förhållningssätt så vi stärkta kan gå genom livets små och stora prövningar.
Taktil Stimulering är en mjuk massage som ges som långsamma, medvetna och handfasta strykningar på
kroppen i en viss struktur. Våren är på väg, nya spännande äventyr väntar - det är härliga tider. Utsikten över
Klarälven lenar som balsam för själen. Balsam för själen är ett uttryck som man använder ibland när man vill
beskriva något som får en att må bra själsligt. Inlägg om Balsam för själen skrivna av Livsvågen Känslan att
stiga ur och gå ut på gatan där är svår att toppa. Varför då. Det ser så kallt ut, hoppas din Ölands-resa värmer
själen för resten av. – Det får du gärna citera mig på, tillägger han och nytt gapskratt bryter ut. Igår
eftermiddag efter jobbet satt jag nere på kajen och njöt av den värmande aprilsolen och längtade till … Sitter

med en kaffekopp och njuter av en lugn och mysig lördagsmorgon med diverse skidtävlingar på tvn och en
kalender som nästan gapar tom för dagen. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon. Trots
det har vi haft en underbar dag med bastu- och havsbad längst ut på klipporna. Så otroligt avkopplande för
hela själen. I dag fick jag hänga med Johan (chefen) och hans jaktlag på jakt. Sidor. blogspot. Balsam för
själen. Inga fartygskryssningar i Karibien eller besök på någon flott SPA-anläggning. – Sampo är balsam för
själen, säger Ronnie. Att få skratta, att få vara mig själv och ändå känna att jag är omtyckt och älskad just
därför, det är det bästa just nu.
Om du har problem med att vara ärlig,. Det var … Mannens sista semesterdag och vi har tagit dagen som
den kommer.

