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Du har det i dig selv Lis Andersen Hent PDF Søger vi ikke alle efter en højere mening med livet og noget der
er større end os selv? Det gør i hvert fald forfatter Lis Andersen. I forordet til denne bog skriver hun: "Især har
jeg stræbt efter den kraft som i Bibelen benævnes Helligånden, og som ifølge de gamle beretninger skulle
kunne give mennesker fred i sindet, sprudlende glæde, sundhed, inspiration og skaberevne. Jeg har således
været i personlig kontakt med en række forskellige bevægelser, heriblandt Oxford-Gruppebevægelsen,

Grundtvigianismen og Indre Mission, men også Scientology, Transcendental Meditation, gurubevægelsen,
Christian Science, Mind Dynamics og karismatikerne …" Resultatet af hendes søgen er blevet til bogen "Du
har det i dig selv". Lis Andersen (1918-2001) var forfatter, globetrotter, fysioterapeut og naturterapeut. Som
barn rejste hun med sin familie rundt i verden på sejlskibet Monsunen, hvilket lagde grunden for et langt livs
rejselyst. I 1940 blev hun uddannet fysioterapeut, men efter en voldsom ulykke i 1953 med flere alvorlige

knoglebrud til følge, fik hun øjnene op for den alternative behandling. Det førte til et brud med det offentlige
sundhedssystem, hvorefter hun etablerede sig som selvstændig. Også hendes nysgerrige søgen efter et

religiøst ståsted fyldte meget i hendes liv og i hendes forfatterskab. Den væsentligste del af Lis Andersens
store forfatterskab fordeler sig inden for de tre hovedkategorier alternativ sundhed, religion/etik og

rejsebeskrivelser.

 

Søger vi ikke alle efter en højere mening med livet og noget der er
større end os selv? Det gør i hvert fald forfatter Lis Andersen. I

forordet til denne bog skriver hun: "Især har jeg stræbt efter den kraft
som i Bibelen benævnes Helligånden, og som ifølge de gamle

beretninger skulle kunne give mennesker fred i sindet, sprudlende
glæde, sundhed, inspiration og skaberevne. Jeg har således været i
personlig kontakt med en række forskellige bevægelser, heriblandt
Oxford-Gruppebevægelsen, Grundtvigianismen og Indre Mission,
men også Scientology, Transcendental Meditation, gurubevægelsen,
Christian Science, Mind Dynamics og karismatikerne …" Resultatet

af hendes søgen er blevet til bogen "Du har det i dig selv". Lis
Andersen (1918-2001) var forfatter, globetrotter, fysioterapeut og

naturterapeut. Som barn rejste hun med sin familie rundt i verden på



sejlskibet Monsunen, hvilket lagde grunden for et langt livs rejselyst.
I 1940 blev hun uddannet fysioterapeut, men efter en voldsom
ulykke i 1953 med flere alvorlige knoglebrud til følge, fik hun

øjnene op for den alternative behandling. Det førte til et brud med
det offentlige sundhedssystem, hvorefter hun etablerede sig som

selvstændig. Også hendes nysgerrige søgen efter et religiøst ståsted
fyldte meget i hendes liv og i hendes forfatterskab. Den væsentligste
del af Lis Andersens store forfatterskab fordeler sig inden for de tre

hovedkategorier alternativ sundhed, religion/etik og
rejsebeskrivelser.
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