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Den multiorgastiske mand

Mantak Chia & Douglas Abrams Arava

Vidste du ... at ældre mennesker med et højt kolesteroltal lever 
længere end ældre med et lavt? ...  

under vingerne og synes mere “alternative”.  
Der er gode grunde til at blive i jordhøjde, og diskutere 
dit helbred der, for sundhedsvæsenet har oftest ikke tid. 
Det er også vigtigt at belyse vores verdensbillede og dets 

I den lille folder kan du se et sprag let udvalg af bøger. 
Bøger, som handler om din sundhed, men også bøger, 
der søger at belyse vores verdensbillede. En række af 
bøgerne er helt nede på jorden, mens andre har mere luft 

åbenlyse indskrænkethed, for ikke at sige afstumpethed. 
Der er mange blinde vinkler og pletter i sundhedssektoren 
og i lægernes, medicinalindustriens og den medicinske 
forsk nings verdensbillede. Et moderne verdensbillede, 

som paradoksalt nok er dybt antikveret på en række 
punkter. Der er bl.a. for få øjne og for lille beredvillighed 
til at diskutere, hvorledes sundhedssektoren og medici
nalindustrien er forbundne.

”Denne bog er virkelig 
Bibelen for bedre 

stofskiftebehandling. 
Tak, Janie!”

Charlene, 
stofskiftepatient

Forord ved 
Carsten Vagn-Hansen
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Nærvær
    i nuet

Stress af med 
åndedrætsteknikker
og meditation

BO HEIMANN & 
LOUISE FJENBO JØRGENSEN

Med indlagt CD

 BOGAN

Marianne Jäger • Carmen Villefrance

kan du tåle det du spiser?

-med kogebog, gode madråd og fokus på alt det du kan spise

Stabilt 
blodsukker

Overskud i hverdagen

SIFF HOLST

Kost Tanker Bevægelse

Almindelig sund fornuft nyder ikke den største respekt 
i sundhedssektoren. Der er alt for megen moderne or-
todoksi. Derfor er der brug for både fag ligt og sagligt 
seriøse bøger, f.eks. STOP stofskiftevanviddet, der sæt-

ter fingeren på fejlbehandling af hundredetusinder af 
patienter. Carsten Vagn Hansen, Radiodoktoren, søger 
at give opskriften på et langt og sundt liv: Sådan bli’r du 
(måske) 100. Eller Moritz, hvis sidste bog, Undgå alzhei-

mer hævder, at den frygtede sygdom er en livsstilssyg-
dom. Vi har bøgerne, men spørg også efter dem hos din 
boghandler, på biblioteket eller bed oplysningsforbundet 
om at arrangere foredrag med nogle af forfatterne.
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Leve af lys

Rolf Dorset

En udfordring for det 
materialistiske verdensbillede
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