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De fleste alternative behandlere har en spirituel tilgang til deres praksis. Op mod halvdelen af alle voksne
danskere har på et tidspunkt opsøgt en alternativ behandler. Alternativ behandling, hvoraf flere typer er
statsstøttet, fungerer derfor som en kanal for spredning af spiritualitet. Hvad det mere præcist er for en
spiritualitet, klienterne møder hos alternative behandlere, og hvordan den kommer til udtryk i de forskellige
behandlingsformer, har religionssociologen Lars Ahlin sat sig for at afdække med Krop, sind - eller ånd. Det
er den første bog herhjemme, som beskæftiger sig med et bredt spektrum af alternative behandlere i et
religionssociologisk perspektiv. Den kaster dermed lys over et hidtil overset område, og flere af dens
konklusioner lægger op til debat. Krop, sind - eller ånd? indgår i Det Danske Pluralismeprojekts anmelderroste
serie om religioner i Danmark. I samme serie er hidtil udkommet Jørn Borup: Dansk dharma - buddhisme og
buddhister i Danmark, Viggo Mortensen: Kristendom under forvandling, René Dybdal Pedersen: I Lysets
Tjeneste og Lene Kühle: Moskeer i Danmark.
ikke tage nye patienter, heller ikke om torsdagen i den åbne konsultation. Helsemesserne er holistiske,
oplevelsesorienterede messer indenfor alternativ behandling, spiritualitet og sund levevis. 3 interne ørreddage,
en forårs tur samt to efterårs ture. Så har bestyrelsen været samlet og planlagt en rigtig flot sæson i 2018 med
bl. Så tag op i bjerene ved Malaga, på en perle af et retreat center, og få en omfattende detox, der giver din
krop en chance for at rebalancere. Er du stresset, døjer med overvægt, har problemer med fordøjelsen eller er

du helt energiforladt. Damefrokosten kan, på denne solrige torsdag, præsentere deres første mandlige
gæsteblogger – Ole Birk Olesen.
dki København for kunstigt åndedræt til parforholdet og ægteskabet. Læs hans – man fristes til … Så syng
da, Danmark – og syng dig glad. Kontakt os, og hør mere om dine muligheder. Gør os levende. Så tag op i
bjerene ved Malaga, på en perle af et retreat center, og få en omfattende detox, der giver din krop en chance
for at rebalancere. 61262881 Visdomsnettet er din portal til esoterisk visdom, her kan du frit hente hundredvis
af artikler om spirituel udvikling, esoterisk filosofi og skabende meditation. Så tag op i bjerene ved Malaga,
på en perle af et retreat center, og få en omfattende detox, der giver din krop en chance for at rebalancere.
Bemærk hvad vi ser afbildet på mønten. Han ved hvad han taler om, jeg kan ikke komme i tanke om nogen,
der har mere kontrol over sit sind og sin krop … Kig ind hos LagoCph, dyrk yoga, bliv lærer på vores
Yogalæreruddannelse, deltag på et massagekursus, en workshop eller et retreat i danmark/internationalt Jeg
kan pt.

