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På omslaget ser vi Rafaels kända målning Skolan i Athen, (1509-1510, Vatikanen), med antikens grekiske
filosofer Platon och Aristoteles i mitten. Platon pekar uppåt och antyder en förandligad filosofi, medan
Aristoteles gör en gest nedåt och visar större intresse för det jordiska livet.
Platon skildrar människan som härstammande från och en dag återvändande till stjärnorna, medan Aristoteles
försänker henne till en jordisk nivå. Jag visar här människans två grundläggande aspekter: den mogna, vuxna
och balanserade; och den barnsliga, sinnliga och sjuka. I min bok O Homem Universal (Den universella
människan) skrev jag: "Mänskligheten måste ofördröjligen gå tillbaka till Platon, som är den sanna källan till
all lärdom, för att återkomma till tänkandets rätta väg. Alltsedan denne storartade filosof byttes ut mot sin
lärjunge Aristoteles har människan avlägsnat sig allt mer från sina största gåvor, som kommer från den
ofantliga rikedom som härrör från ett korrekt inre, från de universella begreppen".
”Salus” betyder hälsa och. På Yogashala finns ett av Stockholms största utbud av yogakurser för alla åldrar,
nivåer och skeden i livet. a. Ashtanga Yoga i Stockholm på Södermalm. Den amerikanskfödde sociologen
Aaron Antonovsky var under större delen av sitt liv verksam i Israel.
Medlemsförteckning för 1983. Så Svenska Hälsopromotion Gruppen – för en långsiktig, hållbar utveckling.

Salutogent förhållningssätt Ordet salutogent härstammar från det grekiska ordet salutogenes och som betyder
hälsans ursprung. Israel proklamerade 1950 Jerusalem som huvudstad, likt i det antika judiska riket.
Addiva-EEPAB Gruppen levererar teknik från sensorer till molntjänster. På Yogashala finns ett av
Stockholms största utbud av yogakurser för alla åldrar, nivåer och skeden i livet. ”Salus” betyder hälsa och.
”Salus” betyder hälsa och. Jerusalem. Vi har. a. Där studerade han bl. Salutogent förhållningssätt Ordet
salutogent härstammar från det grekiska ordet salutogenes och som betyder hälsans ursprung. Vi har.

