Denna bok är tillägnad
och innehåller sanningar
om livet, berättade av alla
de gäster som besökte dig
under dina första år.

GÄST #

1

Hej, snart så ska jag säga dig några sanningens ord om
livet. Kloka ord som du förhoppningsvis kommer att ha
nytta av en vacker dag. Men först, lite om vem jag är.
SÅ HÄR KÄNNER JAG DINA FÖRÄLDRAR:

OCH ETT ROLIGT MINNE JAG KAN BERÄTTA OM DIN:

MAMMA

PAPPA ÄR:

I dag besöker jag DIG DÄRför att:

Jag tycker att du :
Har viss potential
Är alldeles bedårande
Verkar vara en besynnerlig typ
Annat:
Du verkar tycka att jag:
Är helt ok
Mest är ett störande moment
Kanske är det vackraste du sett
Annat:

GÄSTENS NAMN
Nej tack, jag vill helst vara anonym

DATUM

Då så, nu har det blivit dags för mig att dela med mig av min kunskap om livet.
Så vänd blad och förbered dig på sann visdom.

u

GÄST # 1

GÄST # 1

SANNINGEN OM KÄRLEK

Sanningen om sånt du inte får missa

När det gäller kärlek så tycker jag att du ska passa dig för:

Här kommer tre personer / platser / upplevelser / eller vad som helst, som
du absolut inte får missa:
1.

MEN PASSA PÅ ATT:

2.
3.

OCH VIKTIGAST AV ALLT:

Sanningen om det som kallas konst
P.S. I skrivande stund är jag:

i ett förhållande

singel / och

lycklig

olycklig

För att föreviga vårt möte så skulle jag vilja skänka dig ett litet konstverk. Och bara för att förtydliga, det föreställer:

SANNINGEN OM YRKESLIV

När det gäller yrkeslivet så HAR JAG SJÄLV ARBETAT MED:

OCH JAG skulle DÄRFÖR vilja råda dig att SATSA DIN KRAFT OCH ENERGI PÅ:

BRY DIG däremot INTE OM:

Klipp gärna ut och spara. Vem vet, det kanske blir värt pengar en dag.

SANNINGEN OM LIVET (ALLA KATEGORIER)
SANNINGEN OM VÄNNER

DET HÄR ÄR SVÅRT, MEN MITT BÄSTA TIPS TILL DIG OM LIVET MÅSTE ÄNDÅ VARA:

VÄNNER ÄR VIKTIGT, MEN TÄNK på att:

Så, det var det hela. Jag hoppas att mina sanningar ska vara dig till stor nytta, på återseende.

