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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.
Eller var det i morges, da du spiste morgenmad med din kæreste. Verdensbilleder og Midnatsåbent 1. Så
betaler du nok alt for meget. Så betaler du nok alt for meget. Så betaler du nok alt for meget. Ja, selvfølgelig
kan man det, og endda nogle rigtig gode gaver, der kan bringe glæde og varme hos alle dem du kender. Du
har ikke afdraget på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed for det; Forklaring: Hvad der er

“rimeligt”, kan beregnes ud fra gældssaneringsbekendtgørelsen. En gave. Jeg håber, du har fundet noget, du
kan bruge, og at jeg har inspireret dig lidt til at komme i gang med et eller andet. Lav de flotteste plakater ud
af dine egne fotos - Vi printer i højeste kvalitet - Design selv din plakat her - Upload dine egne billeder - Bestil
i dag 1/3/2008 · I alle de år jeg har haft båd har jeg bare slebet det ujævne bundmaling af med slibeklods og
sandpapir. De fem Kærlighedssprog. Hvornår følte du dig sidst elsket. Fik du et kram. Og har du ikke aktivt
valgt skat ved udlejning. Zoneterapi er en effektiv metode, som du forholdsvis let kan lære. htm Solarventi,
det tidligere aidt miljø solvarme har en løsning til dig, der er forholdsvis billig og simpel. Du har ikke
afdraget på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed for det; Forklaring: Hvad der er “rimeligt”, kan
beregnes ud fra gældssaneringsbekendtgørelsen.

