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Min rejse med MS Susanne Christensen Hent PDF Forlaget skriver: Forfatteren provokerer af og til sine
medmennesker ved at sige, at det var da godt, hun fik sclerose (MS), så hun var nødt til at stoppe op og tænke
sig godt om og finde andre lag i livet. Ellers var hun sikkert fortsat sit hidtidige behagelige liv i Danmark,

men sygdommen gjorde det nødvendigt for hende at træffe nogle alternative valg. Hun valgte at søge indsigt i
Indien, hvor de har et helt andet syn på MS - altså Multiple Sclerosis - og på livet i det hele taget. Hun blev så

begejstret for det indiske helbredssystem Ayurveda, for yoga, meditation og for sund kost, at hun vendte
tilbage til ayurvediske og lignende kursteder i Indien og Sri Lanka, ialt foreløbig 15 gange. Dem skriver hun
om plus en masse om yoga og de skønne indere, hun har mødt. Der har givet inspiration til at skabe hendes
egne universer i ord og billeder. "Gu' vil jeg da ej være en stakkels MS-syg og ende som en slatten grøntsag",
siger hun trodsigt. Hendes indiske yogalærer har lært hende at stole på sig selv, at se positivt og vende selv

det mest negative til noget godt. På en god dag lykkes det!
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