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skyldig, når den anklagede slap uskadt fra prøven. Der er også religiøse toner over de helbredelsesritualer
med ildgang, der er gammel tradition på Fiji, blandt indianere og blandt mange orientalske samt enkelte

europæiske kulturer. Selvom der ikke ligger noget religiøst bag den moderne ildgang, som kom til Danmark i
1980‘erne, så er det stadig et spørgsmål om tro. Nu er det troen på "tankens kraft" – et varmt emne på den
alternative front. Lise Johnsen (f. 1939) er en dansk journalist og forfatter. Hun har i mange år skrevet for
Jyllands-Posten om emner som personlig vækst, menneskelige ressourcer og alternative bevægelser. Lise

Johnsen har blandt andet udgivet bøgerne "Forbrugersamfundet på godt og ondt" og "Da moden gik amok".

 

Der er ingen fysisk forklaring på, at man bare kan gå på glødende
kul uden forbrænding. Det kan man bare! Men der er forklaringer
nok på det psykiske plan. I USA, hvor fænomenet "firewalking" er
vidt udbredt, lader psykoterapeuter deres kræftpatienter gå på gløder,
så de kan se, hvor meget vi selv bestemmer over kroppen. Ildprøver
var almindelige i middelalderen. Da havde det retsgyldighed at bære
glødende jern for sin uskyld. Vore forfædre mente, at det var Gud,
der dømte ikke-skyldig, når den anklagede slap uskadt fra prøven.
Der er også religiøse toner over de helbredelsesritualer med ildgang,
der er gammel tradition på Fiji, blandt indianere og blandt mange

orientalske samt enkelte europæiske kulturer. Selvom der ikke ligger
noget religiøst bag den moderne ildgang, som kom til Danmark i
1980‘erne, så er det stadig et spørgsmål om tro. Nu er det troen på
"tankens kraft" – et varmt emne på den alternative front. Lise

Johnsen (f. 1939) er en dansk journalist og forfatter. Hun har i mange



år skrevet for Jyllands-Posten om emner som personlig vækst,
menneskelige ressourcer og alternative bevægelser. Lise Johnsen har
blandt andet udgivet bøgerne "Forbrugersamfundet på godt og ondt"

og "Da moden gik amok".
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