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Følelsernes forbløffende kraft Esther Hicks Hent PDF Lad følelserne være din guide til et liv i overflod og
glæde. Ifølge loven om tiltrækning (lige tiltrækker lige) kan vi ændre vores oplevelser ved at ændre vores

tanker og overbevisninger. Men da tanker er flygtige og overbevisninger ofte ubevidste, hvordan sikrer vi os
så, at vi er i færd med at skabe det, vi ønsker os, og ikke det modsatte? Det gør vi ved at bruge følelserne som
vejviser og rettesnor.   Følelsernes forbløffende kraft er en instruktiv bog med masser af gode øvelser og

eksempler på, hvordan vi i praksis kan arbejde bevidst med vores følelser, lære at lytte til deres budskaber og
derved blive i stand til at manifestere vores ønsker og længsler. Eksemplerne dækker de fleste områder af

livet, f.eks. parforhold, børneopdragelse, økonomi, arbejde, sygdom og sundhed.   Bogen er kanaliseret af en
åndelig kraft og kollektiv bevidsthed, kaldet Abraham, der meddeler sig gennem Esther Hicks. Hun har
sammen med sin mand, Jerry Hicks, siden 1980’erne viet sit liv til udbredelsen af Abrahams lære, og

tusindvis af mennesker verden over er blevet inspireret af de dybe indsigter og enkle, men uhyre effektive
metoder.
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