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Hayati boyunca hep calismis, olup biteni ve sevdiklerini anlamaya
calismis, kirilmis, cani o kadar yanmis ki, belki zaman zaman bu
yüzden kirmis, hep savasmis, anlasilamamaktan yorulmus ama hep
yeniden baslamis, basina gelen hayat dedigimiz sahane hadisenin
firtinali günlerinden sonra dost bildiklerini post edip cikarmis,
olmadik malzemeden olmadik güzellikler olusturmayi basarmis
becerikli kadinlar... Size yapilan yanlislari bir bir ardinizda

birakirken, Nilgün satirlariyla yol arkadasiniz olacak. Okurken
gülümseyecek, gülümserken kim bilir neler hatirlayacaksiniz.

- Iclal Aydin

Her güne gülümseyerek baslamak icin bir sebep bulmak, caninizi
sikanlari umursamamaniz gerektigini hatirlamak, standart kusursuz
hayatlar yerine kendi hayalinizi yasamanin o kadar da zor olmadigini
fark etmek, kendi degerinize, sagliginiza, huzurunuza sahip cikmak,
herkese yetmek, her ise yetismek her zaman kolay degil belki. Ancak

bir yol arkadasi elinizden tutarsa baska...

Hayati boyunca biraz daha fazla kahkahanin pesinde kosan, anilar



biriktiren, hayaller kuran, yorulup tökezledikce yeniden ayaga
kalkmaktan usanmayan, gelecegi hep umutla bekleyen, gözyasina da,
hatalarina da sahip cikan, nesesinden kolay kolay vazgecmeyen bir

kadinin hikayesi bu. Herkese tanidik gelecek.

NILGÜN BODUR KIMDIR Dürüst, duygusal, anac ve hafif toplu
olmanin ise yaramadigini düsündügüm bu dünyada, bana aksini

ispatlayan her bir kisiye, her bir tecrübeye tesekkürler.
Nilgün Bodur küllerinden yeniden dogan ve bu dogumu yüzbinlerin
gözü ve kalbi önünde gerceklestiren bir karakter. Instagramdaki hakli

söhretini umutlarini ve cocukluk hayallerini 40indan sonra
gerceklestirebilmis olmasina borclu. Ayriliklar, yalnizlik, parasizlik

gibi yikici ve dagitici gerceklerle savasini icindeki umut eden
kadindan hic vazgecmeyerek kazanan bir ilham perisi. Bir mucit
Nilgün Bodur. 40indan sonra kendine yeni bir hayat icat etti, sonra
da o hayati insa etti. Hepimizin gözü önünde. O inandi ve hayat ona
sundu. Olumsuzluklari hayatinda olumluya cevirdi. Yemeklere dert
anlatip insanlarla paylasti, yemek yapmak hobisiydi meslegi oldu. O,
umudu hic bitmeyen bir kadin. Hayatta sadece huzur icin yasiyor.

Nilgün Bodur yepyeni bir hayat icin kendini motive etmeye
calisirken bir bakti yüzbinleri motive ediyor. O, artik yüzbinlerce

kadinin yasama sevinci.

Immer hat Sie Ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Sie hat versucht Ihre
Liebsten zu verstehen, doch Ihr Herz war gebrochen und verletzlich,
vielleicht rührt es daher, dass Sie immer unermüdlich gekämpft hat

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Siradaki Tesekkürüm Bana Yalnis Yapanlara&s=sebooks

