Välkommen till mitt
nyhetsbrev juni 2017
En olycka kommer alltid plötsligt och oplanerat
Själv fick jag erfara detta för några veckor sedan, hela livet förändras på en sekund. Jag ramlade
handlöst baklänges ifrån en altan, inte så högt ca.1,5 meter men illa nog för att få en kotfraktur
på en ländkota.
Det blev ambulans och akuten direkt, smärtan gjorde att jag inte hade en chans att ta mig upp
själv.
Men jag hade tur, jag är inte förlamad och behövde inte opereras. Det är jag oerhört tacksam för.
Jag har fått en stålkorsett som gör att jag kan gå, sitta och ligga men jag får absolut inte böja
ryggen. Dagen efter olyckan fick jag min korsett och kunde gå och sköta mina toalettbesök själv,
underbart!
Nu kan jag nog jobba på måndag tänkte jag i min enfald. Då kom tröttheten och smärtan som
gjorde att jag fattade att jag måste bara ta det lugnt. Jag vet inte än vad livet försöker säga mig
men något gott brukar det komma ut av dramatiska händelser. Jag har nu 10 veckor att reda ut
det, kanske var det meningen att jag skulle plugga på mer om ”kosmetiskt akupunktur”, det är i
alla fall min ambition just nu. Jag mår lite bättre för varje dag så jag hoppas återkomma med ett
nytt brev i augusti igen.
Jag önskar er alla en riktigt fin sommar och var rädda om er, livet kan vända fort.

Kosmetiskt Akupunktur
är en teknik att behandla rynkor och fåror i ansiktet, rynkor är naturligt och speglar vårt
liv men ibland kan naturen vara lite för tuff mot oss och fåror komma lite för tidigt. Med
hjälp att riktigt tunna nålar påverkar man cirkulationen och får mer energi till området.
Ett lyft för hela ansiktet utan knivar eller Botox.

Månadens citat
”Vårt korta liv blir längre genom olyckor”
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