
Vore drømme
Hent bøger PDF

Lis Andersen
Vore drømme Lis Andersen Hent PDF Gennem mange tusind år har folkeslag over hele jorden haft en

dybtliggende tro på, at drømme indeholdt et særligt budskab til drømmeren. Den tro har vi i dag, og særligt i
den vestlige verden, tilsidesat, og mange opfatter derfor drømme som meningsløse og uden særlig betydning.
Den opfattelse gør Lis Andersen op med i denne bog, hvor hun fortæller om drømme og drømmetydning

gennem tiden og guider til, hvordan vi kan rette op på dårlige drømme og lade de gode drømme hjælpe os til
et bedre liv. 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.

 

Gennem mange tusind år har folkeslag over hele jorden haft en
dybtliggende tro på, at drømme indeholdt et særligt budskab til
drømmeren. Den tro har vi i dag, og særligt i den vestlige verden,
tilsidesat, og mange opfatter derfor drømme som meningsløse og
uden særlig betydning. Den opfattelse gør Lis Andersen op med i
denne bog, hvor hun fortæller om drømme og drømmetydning
gennem tiden og guider til, hvordan vi kan rette op på dårlige
drømme og lade de gode drømme hjælpe os til et bedre liv. 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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