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Eventyr-energi - en bog om selvudvikling Vibeke Arndal Hent PDF I eventyrene strømmer energier, der
skaber forvandling og selvudvikling.

I EVENTYR-ENERGI viser Vibeke Arndal, hvordan en række kendte nordiske eventyr om mænd og
mandsroller kan anvendes i dag. I en letlæst og tankevækkende gennemgang af især temaet med de tre brødre
der søger lykken, ser vi hvordan og hvorfor det er den yngste, ham som ingen regner for noget, der bliver

helt.

EVENTYR-ENERGI er tredje bog i en trilogiserie – der desuden består af HEKSEN I HÅRET og GULD OG
SØLV OG KRAGENÆB – der beskriver den kvindelige og den mandlige personlighedsudvikling samt

kærlighedsforholdet i eventyr.

Vibeke Arndal (f. 1942) er cand.phil. i dansk og har det meste af sit liv studeret C.G. Jungs psykologi.
Foruden sin jungske eventyrslæsning har hun udgivet en skønlitterær kvartet om digteren Ambrosius Stub.
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