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Depression bliver desværre mere og mere almindeligt i vore dages samfund. Men depression kan kureres og
endda forebygges, og det ikke kun ved hjælp af piller og medicin. Det er udgangspunktet for Lis Andersen,
som i denne bog giver gode råd til dem, der selv lider af depression, og til dem, der er i familie med eller
kender én, der er deprimeret.
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.
Linderung der Beschwerden · Prävention und Ernährung · Ratschläge für den Alltag Natürlich wirksam mit
der pflanzlichen 2-fach Wirkformel, klinisch belegt. danske kroner om året. 000 danskere bliver ramt af en
svær depression i løbet af deres liv. Adressenlisten von Kliniken und Selbsthilfegruppen fÃ¼r Betroffene und
AngehÃ¶rige. Fachärzte empfehlen alternative Behandlung gegen Depressionen.
Depression - en folkesygdom. Omkring 500. 11. Udgifterne til sygemeldinger og pensioner udgør over 10
mia. 000 danskere have en depression. Filmen er lavet i 2002 i et samarbejde mellem Psykiatrifonden og

daværende Sønderjyllands- og. Endnu flere oplever mildere former for depression. På et givet tidspunkt er
over 150. 2014 · Dette er en undervisningsfilm, om depression. Depression er (desværre) en meget almindelig
sygdom, og mange mennesker oplever denne lidelse i større eller mindre grad på et tidspunkt i deres liv.
Adressenlisten von Kliniken und Selbsthilfegruppen fÃ¼r Betroffene und AngehÃ¶rige.

